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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١۶ اگست ٠۶
   

  دولت استراليا با پناھندگان، درپس نقاب انساندوستیۀرفتار وحشيان
   

  
 پليد اين ۀاين مصاحبه ھا ھم اکنون دولت استراليا را در برابر تنگناھای سياسی و حقوق بشری جديدی قرار داده و چھر

ممنوعيت مصاحبه با پناھندگان . کرده است ءوالن پناھندگی اش را در مقابل افکار عمومی جھانيان افشاؤدولت و مس
 ايجاد دشواری ،گرفته است و ماليات پولی سنگين برای آنھا که از سوی سازمان ملل صورت ئیحتی برای تقاضاھا

 ھمراه با استتار خبری نهدھد که اين رفتارھا عامدا ھای متعدد برای حضور روزنامه نگاران در اين جزاير  نشان می
ای متنوع و  قانونی اين دولت ھمراه بوده است و تالش شده است تا با ايجاد محدوديت ھۀاوضاع اين کمپ ھا و با پشتوان

که استراليا به تعھدات بين  شرايط سخت زندگی برای آنان از ميزان متقاضيان پناھندگی در اين کشور بکاھند حال آن
  . المللی و مصوبات پناھندگی خود را متعھد دانسته است

*****  
مصاحبه .  شدءناھندگان افشاباز ھم  و اينبار از سوی نھادھای بين المللی زوايای ديگری از خصومت دولت استراليا با پ

ھای پنھانی با برخی از پناھجويان که از سوی نھادھای حقوق بشری و حساس به وضعيت متقاضيان پناھندگی به اين 
  .  عمق جنايات اين دولت عليه آنان استۀ نشاندھند،کشور صورت گرفته است

ثيری بر اين رفتارھای أتاکنونی نه تنھا ت خود زنی و افشاگری ھای ، دوختن لب ھا، خودکشی،اعتراض ھای متوالی
خشونت آميز دولت استراليا نگذاشته است بلکه ھمچنان با عوام فريبی و الپوشانی اين موضوع اعالم می کنند که 

  بھا افزوده شود؟ آاقدامات تا کنونی آنان  از سر انسان دوستی است و نمی خواھند بر تعداد غرق شدگان در 
 مدتھای مديد است که در جزاير دورافتاده در ، که پناھندگی شان مقبول افتاده استیليا و حتی آنانپناھجويان به استرا

پناھندگان در اين مکان ھا بی اميد . سفباری اسکان داده شده اندأاقيانوس آرام به نام نائورو و پاپوئا گينه نو تحت شرايط 
  . گشت نيز درمانده اند ترس و وحشت و عدم امنيت جانی و حتی از باز،به آينده
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تنھا در يکی از اين کمپ ھا بيش از چھارصد کودک در شرايط . ازار و اذيت کودکان امری روزانه محسوب می شود
  . آموزش و بھداشت و تفريح قرار دارند،ناھنجار کمپ در شرايطی ناامن با محدوديت ھای بسيار برای رشد 

عنوان ناشناس از اقداماتی است که سازمان عفو بين الملل و ديده بان ه ان بھا با پناھجويمصاحبه  بازديد ھای سرزده و 
انجام رسانده اند و ماحصل آن و بتازگی در دسترس عموم قرار داده شده است و زوايای تازه ای ه حقوق بشرمبتکرانه ب

  .   کرده اندء افشا، نائورو که بالغ بر ھزار و ودويست نفر ھستندۀرا از وضعيت پناھجويان در جزير
 پليد اين ۀاين مصاحبه ھا ھم اکنون دولت استراليا را در برابر تنگناھای سياسی و حقوق بشری جديدی قرار داده و چھر

ممنوعيت مصاحبه با پناھندگان . کرده است ءوالن پناھندگی اش را در مقابل افکار عمومی جھانيان افشاؤدولت و مس
 ايجاد دشواری ،مان ملل صورت گرفته است و ماليات پولی سنگين برای آنھا که از سوی سازئیحتی برای تقاضاھا

 ھمراه با استتار خبری نهدھد که اين رفتارھا عامدا ھای متعدد برای حضور روزنامه نگاران در اين جزاير  نشان می
جاد محدوديت ھای متنوع و  قانونی اين دولت ھمراه بوده است و تالش شده است تا با ايۀاوضاع اين کمپ ھا و با پشتوان

که استراليا به تعھدات بين  شرايط سخت زندگی برای آنان از ميزان متقاضيان پناھندگی در اين کشور بکاھند حال آن
  . المللی و مصوبات پناھندگی خود را متعھد دانسته است
 نقل اخبار و افشاگری ۀنيز اجاز پرستاران و مددکارھای اجتماعی ،اين سياست کار را به جائی کشانده است که پزشکان

.  زندان در انتظار آنھا خواھد بودۀدر اين موارد و از اين کمپ ھا را ندارند و در صورت اقدام به اين عمل جريم
 خبرنگاران ، صدور ويزا برای رسانه ھا و حضورشان در اين مکان ھا نزديک بر شش ھزار دالرۀمضاف برآن ھزين

  .لم بوده اند فۀرای عدم تصويربرداری و تھينيز نيازمند تعھد سپاری ب
 مشاور ارشد بخش حقوق کودکان در سازمان ديده بان حقوق بشر يکی از دو »مايکل باچينک«به نقل از خبرگزاری ھا 

پژوھشگری بود که با ويزای قانونی اما بدون اطالع دادن به مقامات اين بازداشتگاه در خصوص قصد و نيت و يا 
 ۀ به اصطالح انساندوستانۀدھھا مصاحبه نيز حاصل تالش آنھا برای افشای چھر. خود از آن ديدن کردسازمان متبوع 

  . دولت استرالياست
 خشونت و نااميدی بی حد و ،تداوم درازمدت شرايط سخت پناھندگان در اين دو کمپ ھمچنين منجر به باال بودن تشنج

 گرايش به خودزنی و خودکشی از عواقب چنين ،فسردگی ا،مشکالت روحی. مرز در ميان پناھندگان شده است
. ثر افتدؤتواند در عقب نشينی دولت استراليا در اين زمينه م وضعيتی است که حمايت گسترده و جھانی از آنان می

 بوده است که اين ئی مھم ترين درخواست ھا و آرزوھاۀدخالت در روابط توليدی و دستيابی به آزادی و امنيت ازجمل
ضمن محکوم . ھندگان را با ريسک و خطر از کف دادن جان مواجه کرده وبه اين سوی اقيانوس آرام کشيده استپنا

  . از پناھندگان اين دو کمپ دفاع کنيم، دولت استرالياۀکردن اين رفتار غير انسانی و وحشيان
   

  بھروز سورن
٠۵/٠٨/٢٠١۶  

 

 
 


