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 Human rights  بشر حقوق

  
  .ن .م:  و مؤلفمنابع مختلف از ندهبرگردان

  ٢٠١۶ اپريل ٠١

  

 نسل ھای ربوده شده
 
 :پيشگفتار مترجم  

اياالت متحدۀ " مھمترين متحدين"   طرف اين کشور در لست به اين١٩٨٨ عضوء ناتو نيست، اما از سال استرالياگرچه 

ئی نيز در اشغال کشور عزيز ما و در کشتار مردم استراليااز ھمين لحاظ  عساکر . امريکا خارج از ناتو قرار دارد

 در ی در رابطه با جنايات ناتوالمانن يا ژورناليست ھای اچون گزارش ھای مستند توسط محقق. ستمديدۀ ما سھيم اند

ًرا نمی يابم، پس مجبورا فقط با نشان دادن جنايات شان در کشور ھای ديگر  کشور ما به ندرت پيدا می شود، يا من آن

ِن و ژوناليست ھای غربی ھفته ھا و ماه ھا در بين گروه ھای  مجاھدين اگذشت آن زمانی که، محقق. بايد اکتفاء کنم

ًعمدتا بنيادگرا، در کوه ھا و دشت ھای اف را نزد " مرد واقعی"ِيا ھای رومانيک ؤَغانستان شب دورآتش می نشستند و رُ

ِپکول به سر می کردند، پيراھن و تنبان وطنی می پوشيدند، و در بين . خود مجسم می ساختند خود  را " مردان واقعی"ُ

به ھر . س رومانتيکُکتاب ھا و گزارش ھای آنزمان پر است، از ھمين احسا. احساس می کردند" مردتر"نيز يک کمی

  ....صورت

ِ چنانچه  نام انديانا - اروپائی ھا مانند ھميشه به خود زحمت نمی دھند، که نام انسان ھا و اقوام غير اروپائی را حفظ کنند 

در حال حاضر اين نام . ناميدند"  ابوريجينيز" را نيز استراليا اصلی مردمان - امريکا گذاشتندۀ قاراصلیرا بر اقوام 

  .را به ابوريجنال تبديل کردند ن آميز تلقی می شود، پس آنتوھي

 به ناچار و برای استراليا اصلیِمردمان . معنی می شود"  آنجا بودندءانسانھای که از ابتدا"ابوريجنی به زبان التين 

  .   می نامند" ِمردان سياه"يا ساده تر " ِھمراھان سياه"آسانی کار، خود شان را به زبان انگليسی

مان بومی د، يا مراصلیِ،  باشندگان اصلیِمردمان (ن در ترجمۀ اين مقاله عوض کلمه ابوريجينيز، از کلمه ھای م

ن اروپائی استفاده کرده ام، زيرا ھمۀ اينھا از او برای انگليس ھا و ديگران از کلمۀ مھاجر) ، باشندگان اولیاستراليا

َ مانند ھجوم ملخ ھا باالی مزارع -کرده اند" ھاجرتم"اروپا به قاره ھای ديگر، به معنی واقعی کلمه    و با ھمه عواقب -َ

  ! اين قاره ھااصلیاسفبار آن برای مردمان 

َرا بين ايزن گرفته ام، زيرا استفاده از تعريف زرد پوستان برای چينائی ھا، سياه پوستان " سفيد پوستان" ھمچنان کلمۀ 

 امريکا، سفيد پوستان برای اروپائی ھا، در حقيقت غلط ۀ  قاراصلیِدگان برای افريقائی ھا، سرخ پوستان برای باشن

به نظر من بھترين تعريف در زبان دری برای . ھيچ کدام اين انسان ھا نه زرد اند، نه سرخ، نه سفيد و نه سياه. است
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کلمۀ گندومی روشن تا ست، که نظر به اقليم منطقه، از " گندومی" رنگ جلد انسان، ھمان اصطالح وطنی خود ما يعنی

  .ختم پيشگفتار.  يا خيلی ساده، جلد روشن و جلد تيره-گندمی تيره و تيره تر می توان استفاده کرد

  

  استراليا اصلیمردمان 

 باالی قشون انگليس" روز تجاوز" ن قاره  اياصلیِست، اما برای باشندگان استراليادر " روز ملی "١٧٨٨جنوری ٢۶

 اين قاره در گذشته ھای دور، ثبت اصلیِ نه تنھا در نابود سازی مردمان لياااستردولت ھای جنايات . کشور شان است

 اين قاره، تا اصلیِتاريخ است و صد ھا گزارش دراين رابطه وجود دارد، بلکه جنايات شان جھت حذف ھويت مردمان 

  .  سال قبل ادامه داشت۴۶ً يا دقيقا تا ١٩٧٠سال 

طور مثال، در جنوب . ت، به نام اقوامی که به آن مربوط اند، می نامنديعدر واقود شان را  خاستراليا اصلیِ مردمان 

َ به نام قوم کوری، نگانا يا  نيونگار، در غرب استراليا ُ به نام ونگھی، در شمال به نام يولنگو،  در شرق به نام استرالياِ

   .َ تاسمانيا به نام  پالوا ياد می شوندۀموری و در جزير

در حال .  به يک زبان واحد گپ می زننداستراليا اصلیِ مردمان ۀ اروپائی ھا تصور می کردند، که ھم١٩قرن تا 

قبل از لشکرکشی ھای .  زبان و لھجه ھای مختلف، کمتر از نصف آن باقی مانده است۵٠٠ًحاضر از جملۀ تقريبا 

 تقليل ھزار۴٧٠ً زندگی می کرد، که فعال تعداد شان  به ًاروپائی ھا تخمينا در حدود دو الی سه ميليون انسان در اين قاره

  ).   ھزار انسان سخن گفته شده است٢۴٠ًبا يدر بعضی منابع از حدود يک ميليون و تقليل آن ھا به تقر( است يافته 

ِ ھدف  بهِط کشتار سيستماتيک عساکر انگليساکثريت آنھا توس:  اين قاره عوامل مختلف دارداصلیتقليل نفوس مردمان 

) الی جنگ جھانی دوم(در طول سالھای متوالی .  آن صورت گرفته استاصلیِپاکسازی اين قاره از وجود باشندگان 

اين انسان ھا را به مثابه شکار حيوانات به خود جايز می دانستند و از جانب دولت به حيث " شکار"ن اروپائیامھاجر

ُخطرناکترين اين امراض سفليس و سرخگان بود.  را با خود آوردندِاروپائی ھا امراض گوناگون. ُجرم شناخته نمی شد ِ ِ .

آنھائی که از نابود سازی به امان ماندند، در اروگاه ھا .  اين قاره شداصلیِاين امراض نيز باعث تقليل مردمان 

 . شدند" زندانی"

  

  )١(َ با سالح ھای چوبی شکار به نام بومرنگ استراليا اصلیمردمان 
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  جواز شکار

  به ١٨٣٠سپتمبر٢۵در.  داده شداستراليا  قارۀ اصلین اروپائی جواز فير باالی مردمان ا به مھاجر١٨٢۴در سال 

  باالی" ِشکار عمومی" در يک نوع) استرالياواقع در حنوب (َ تسمانيا ۀ شد، که در جزيردستور داده" سفيد پوستان"

کشته شدند ) َتسمانيا( اين جزيره اصلیِ باشندگان ۀ سال بعد از ھجوم اروپائی ھا، ھم٧٠فقط . سھم بگيرند" ابوريجنيز " 

  .  فوت کرد١٨٧٩سمانيا يک زن بود، که در سالَآخرين باشندۀ بومی ت. و فرھنگ چندين ھزار سالۀ آنھا  نابود ساخته شد

.  وبعد از آن مروج بود١٩٣٨ُ اين قاره، بدون اين که به حيث جرم شناخته شود، حتی تا سال ھای اصلیِکشتار مردمان 

توان از اين کشتار بی رحمانه و خونسردانه،   ن اروپائی به ھمديگر می نويسند، میای که مھاجرئدر يکی از نامه ھا

يک دوستم برايم :" دھد ح می در نامه ای شراستراليا فردی از شمال ١٩٣٨در سال . ويری نزد خود مجسم کردتص

 تای آنھا را ٣٧تا امروز . من با تفنگم فقط نشانه گرفتم. در شھر گولف باالی او حمله کردند" نيگر"نوشت، که چند تا 

  ". نابود ساخته ام

  

  )٢( توسط مھاجرين اروپائی استراليا اصلیِشکار مردمان 

  

  ن سرنوشت می کردندي تعياصلیِبرای مردمان " ِآقايان حفاظتگر"

ن ا درگيری ھای خشونت آميز بين مھاجر١٩نابع زيرزمينی اين قاره، در قرن ب زمين ھا و مصِبه دليل افزايش غ

  . تعداد زياد آنھا کشته و بقيه به اجبار به اردوگاه ھا ديپورت شدند.  اتفاق افتاداصلیِاروپائی و باشندگان 

 استراليامناطق مختلف در "  ابوريجينيز"برای " ِآقايان حفاظتگر" را به عنوان ی افراد١٨٣٨ در سال دولت بريتانيا

در عوض، تالش می کردند، آنھا را در اردوگاه ھا به طرز . نمی کردند" حفاظت"از آنھا " آقايان"اما اين . انتصاب کرد

آنھا حتی اجازۀ صحبت کردن به زبان از آداب و رسوم فرھنگی شان ممنوع بود، بعضی . زندگی غربی مطابق سازند

وگاه در اتاق ھای جدا از والدين شان نگھداری می شدند، تا از نفوذ فرھنگی پدر و مادر اطفال در ارد. خود را نداشتند

  .  طوری که انتظار می رفت-، نه برای ھميشه نابود يافتند نه انطباق می استراليا یِاما مردمان اصل.  به دور بمانندشان

  

  ) از يک فلمه ایصحن(ِآقايان حفاظتگر 
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از اين . می کنند" گیبی ريش"تا حال احساس بيگانکی و  ،انسان ھای صلح دوست و آزادهبه صورت عموم، بقايای اين 

. عالقه به زندگی و احترام به خود طور چشمگيری در وجود آنھا کاھش يافته است. ِلحاظ  مشکالت شديد روانی دارند

  .ناه می برنداين انسان ھا به يک نوع بی تفاوتی، افسردگی روانی و به مواد مخدر پاز بسياری 

  . ن غير بومی، بيشتر زندانی می شوندا اين قاره ھنوز ھم به داليل پيش پا افتاده ، به مقايسه به مھاجراصلیِباشندگان 

ِ در صد  ٩٠ را تشکيل می دھند، اما در برخی از زندان ھا بيش  از استرالياِگرچه آنھا فقط  حدود سه در صد نفوس 

ُل، خودکشی و خشونت خانوادگی عايد حال آنھاست، طور حچون سوء تغذيه، اعتياد به الک.  انداصلیِزندانيان باشندگان 

  .ئی ھا می ميرنداستراليا سال زودتر از ديگر ٢٠متوسط 

  

  )٣.    (ی که به زندگی عالقه ندارندئانسان ھا

  

  ِکودکان ربوده شده  

اين اختتاف ھای سازمان يافته، .  ربودن اطفال صورت گرفتاستراليا در سراسر ١٩٧٠ اوايل الی ١٩٠٠بين سال ھای 

تا نوجوانان را از کلبه ھای والدين شان با پوليس ھا می آمدند، از طفل شيرخوار . توسط دولت ھا فرمان داده می شد

ًبعضی اوقات آنھا را با دادن شيرينی فريب می دادند، اغلبا با تور ھا، مانند حيوانات وحشی جمع آوری . خود می بردند

کودکان بومی به اين سرنوشت از  ھزار ١٠٠حدود . خواھران و برادران از ھمديگر جدا ساخته می شدند. می شدند

ِ و پدران شان کارگران  اصلیِمادران شان ھمه باشندگان .  ی که جلد گندومی داشتندئگرفتار شدند، به خصوص آنھا

تعداد اين اطفال دو نژاده به . ِن اروپائی بودند، که اطفال را با مادرش رھا می کردند و خود باز نمی گشتنداِسيار مھاجر

  .ر می شدمرور زمان بيشت

  

  )۴(نسل ربوده شده 

افۀ دور يک موتر سکه در مھمين . مادران در اردوگاه ھا تالش می کردند، فرزندان شان را از اين سرنوشت نجات دھند

ِچھره ھا و بازوان . ران اطفال شان  را در مخازن آب يا در جوال ھای حبوبات پنھان می کردندنمايان می شد، ماد
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 با جلد تيره، اين تعقيبگران ی اطفالِ  به ربودن-غال سياه می کردندند، با ذاطفالی را که دارای جلد گندومی روشن بود

  . ژينيتيک نامرغوب شناخته می شدندانسان ھای تيره پوست از نگاها چندان عالقه نشان نمی دادند، زير

ر دور پوليس ھا کودکان را با خود می بردند و چند صد کيلومت. تمام تالش مادران برای نجات فرزندان شان بيھوده بود

ردسال از آنجا برای اطفال خفرار . تسليم می کردند] کمپ ھای کليسا" [خانه ھای عيسويان"از اردوگاه ھا، در

باط ، ضو انِرا، از قبيل نظم " سفيد پوستان"ھای " ارزش"به ھای عيسوی به اين اطفال ھان و رابھرا. غيرممکن بود

  .استفاده از زبان مادری شان ممنوع بود، بايد فقط به انگليسی صحبت می کردند. نظافت و اطاعت می آموختاندند

به آنھا . اين اقدامات به نفع آنھاستۀ ه ھمدر تمام دوران اقامت شان در کمپ ھای کليسا به اين اطفال تلقين می شد، ک

ازدواج خواھی کرد، فرزندانت جلد روشنتر خواھند داشت، سپس آنھا با  » سفيد«روزی با يکتو : "گفته می شد

 خواھيد شد، تا ھيچ »سفيد و سفيدتر«و شما ھا .   خواھند بود»سفيدتر«  ھا ازدواج خواھند کرد و اطفال آنھا »سفيد«

 اين قاره به اصلیدر حقيقت، تمام اين تالش ھا،  جھت از بين بردن انسان ھای ".  وجود تان باقی نماندابوريجنی در

  . حيث يک نژاد ، صورت می گرفت

  

  )۵) (صحنه ای از يک فلم" (شما ھا سفيد و سفيدتر می شويد، تا ھيچ ابوريجنی در وجود تان باقی نماند "

ًبه نظر آنھا چون جلد تيره طبيعتا کم ارزش .  انجام می دھندیِمعتقد بودند، که کار خوبن اروپائی ابسياری از مھاجر

 اصلیِده بود، که باشندگان يحتی و به خصوص قشر تحصيل کرده به اين عق. است، در نتيجه محکوم به انقراض است

اينھا به کمک و رھنمائی احتياج . ُ انسان ھای عصر حجر اند، که ھيچ آينده ای در يک جامعه مدرن ندارنداستراليا

ِاف طِيچ انتقاد از اختاز ھمين لحاظ ھ.  بين آنھا حکمفرما بود»Paternalismus نگرانی پدرساالرانه «يک نوع. دارند

  .کودکان در جامعه وجود نداشت

 سالگی می رسيدند، از کمپ ١۴ الی ١٢ھمين که به سن . ت، اين کودکان ربوده شده، کارگران ارزان بودنديعدر واقاما 

َن اروپائی به حيث خدمهادختران مجبور ساخته می شدند، تا در خانواده ھای مھاجر. ھای کليسا اخراج می شدند   و َ

ِاگر بسيار چانس می آوردند، کمی پول . مزد کار شان فقط غذا و جای خواب بود. پسران باالی مزارع آنھا کار کنند

ضرب و . ن اروپائی خيلی دشوار بودازندگی اين اطفال در کمپ ھای کليسا يا در فاميل ھای مھاجر. دريافت می کردند
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 جنسی در زندگی روزمرۀ اين ۀن اروپائی و سوء استفاداا مھاجرتم، آزار و اذيت، ازدواج ھای اجباری دختران بش

 . اطفال يک امر متداول بود

 از ظلمی را که به حق اين اطفال یخيلی کوچکۀ  که آن زمان به ھمديگر می نوشتند، گوشیبعضی نامه ھای افراد

ی مزارع او کار می کردند، در نامه ًيک نفر زمينداری که احتماال، پسران ربوده شده باال. عملی می شد، نشان می دھد

 ای به دوستش می نويسد، که برای جزاء دادن از قمچين حيوانات و از يک نوع انبور دست ساختۀ خودش استفاده می

دھد،  او  در اين نامه به دوستش وعده می. ِبرای جزای شديد تر، يک چوب نوک تيز را در ھردو دست او می کوبد. کند

  . آينده باعث زحمتش نمی شوندھايش در" نيگر"که 

  

  )۶. (ن اروپائی قابل قبول ساخته می شدندااين اطفال از لحاظ اجتماعی برای مھاجر

  را در یارشگز" Victoria Haskinsَويکتوريا ھسکينس "ِچندين دھه، زمانی که يک تاريخ شناس زن به نام بعد از   

که در دوران کودکی ربوده شده بود، جمع آوری و " Lorna Cubilloلورنا کوبيليو " رابطه با سرنوشت زنی به نام 

 سرقت اطفال را به طور ١٩٩٧ در سال استراليالت اسيتمداران را موفقانه تحت فشار قرار داد، دويمنتشر ساخت، و س

، "آنھا را به خانه ھای شان بازگردانيد" ِدر اين گزارش تحت عنوان . سيستماتيک در يک گزارش مستند ساخت

ھدف اين : يکی از نتايج اين گزارش چنين بود.  جمع آوری شداستراليا اصلیِباشندگان از ِاظھارات بيشتر از يک ھزار 

َکودکان ربوده شده، به مقايسه با . ُدر کل شکست خورده است" اکثريت سفيد"ۀ ئی، يعنی جذب کودکان به جامعآدم ربا ِ

ِاطفال دو نژاده ای که .  خالفه ب–ندارند " سفيد"کسانی که در يک محيط  آشنا بزرگ شده اند، ارتباط بھتر با جامعۀ 

ِآنھا سه برابر بيشتر مرتکب جرايم  و . را زود تر رھا کرده انددر کمپ ھا يا فاميل ھای بيگانه بزرگ شده اند، مکتب 

  .  ی که از آدم ربايان درامان بوده اندئدو برابر بيشتر معتاد به مواد مخدر شده اند، به مقايسه با آنھا

 ولوژيک که از والدين بياين تحقيقات نشان می دھد، کودکانی. ی نيز شامل استيِدر اين گزارش دولتی، بخش تحقيقات

اين اطفال وقتی بزرگ می شوند، به رفتار .  شان به جبر گرفته شده اند، روابط عاطفی پايدار از آنھا سلب شده است

 .ُضد اجتماعی، افسردگی روانی، خشونت و خودکشی گرايش دارند
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  )٧) (١٩٧۵حوالی سالھای ( الی که از فاميل ھای شان ربوره شده انداطف

    

 ديرھنگاممانی يشپ

دولت از .  به رسميت شناخته شدنداستراليا اين قاره به حيث شھروندان اصلیِ مردمان ١٩۶٧برای اولين بار در سال 

َساختن اطفال از فاميل ھای شان رسما کناره گيری کرد، اما اين روش به جدا تا سال ھای .  ھمين منوال دوام داشتً

  .  ً اطفال بومی، توسط  فرمان  دولتی در خانه ھای دولتی جبرا نگھداری می شدند١٩٧٠

ئی ھای غير بومی، انتقاد ھا از جانب سازمان ھای حقوق بشر در استراليا و اصلیِدر اثر  فشار تظاھرات ھای مردمان 

ِسراسر جھان و حتی انتقاد کميسيون حقو الخره سياستمداران مسؤول مجبور ساخته ا، ب١٩٩٨ِق بشر ملل متحد در سال ِ

ِکوين " فبروری صدراعظم آن زمان به نام ١٣به تاريخ .  از اطفال ربوده شده معذرت بخواھند٢٠٠٨شدند، تا در سال 

يک " عرض پوزش"او تحت عنوان ۀ اين بياني. ِدر پارلمان پايتخت در اين رابطه سخنرانی کرد" Kevin Ruddرود 

َصد ھا ھزار نفر در ستاديوم ھا و پارک ھا جھت تماشای اين سخنرانی  بر روی پرده ھای بزرگ . رويداد ملی بود

  .تلويزيون، جمع شده بودند

ارنوال ھا طوری څزيرا سياستمداران، قضات و .   اما پرداخت غرامت مالی به آسيب ديدگان خيلی دشوار خواھد بود

 تبه عبار. د، که گويا تمام اين آدم ربائی ھا تحت حمايت قانون ھای نافذ آن زمان صورت گرفته استاستدالل می کنن

  .ُ خالف قانون يا جرم شمرده نمی شودیر، عملديگ

  .ِ، و يک روز بزرگداشت باقی می ماند"سوسيال" فقط  يک معذرت، کمک ھای استراليا اصلیِبرای باشندگان 

  .  ست" ز ملی معذرت خواھیرو "استراليا می در ٢۶روز 

  

  )٨"   (ِکوين رود"، روز سخنرانی صدراعظم ٢٠٠٨ فبروری١٣
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