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  فرح نوتاش

                ٢٠١۶ جون ١۵
  

  با الگوی استراليا: پناھندگان
  غير انسانی، رفتاری استعمارگرانه خشن ،

  

عای استقالل از رژيم  پادشاھی بريتانيا می کند، ليک ھر شخص با  ، دولت استراليا اد١٩٠١/١/١اگر چه از تاريخ  

و اگر چه سرود ملی !  يک نظر  به پرچم استراليا، می تواند بالفاصله جای پای امپرياليسم بريتانيا را روی آن ببيند

ۀ حکومتی اش را که شيو و با اين! را ھنوز بنوازد" خدا ملکه را حفظ کند " جديدی دارد ولی ترجيح می دھد سرود 

  . ی ملکۀ اليزابت دوم است سلطنت مشروطه با فرمانروائفدرال پارلمانی معرفی می کند ولی دارندۀ

کودکان باز مانده از جنگ .  کودک يتيم فراموش نمی کند١٠٠٠٠جھان ھرگز تجاوز وحشيانۀ اين استعمار گران را به 

 بريتانيا، به استراليا ماز دست داده بودند و توسط امپرياليسجھانی دوم در انگلستان که پدرو مادر خود را در جنگ 

  . فرستاده شده بودند

 ساليان دراز در ،تجاوز جنسی به اين کودکان بی پناه و ھمه گونه سوءاستفادۀ برده گونه از آنان توسط استعمار گران

اگر چه بعضی از اين کودکان . ی است اشک ھا و فريادھای اين کودکان ھنوز در فضا جار. استراليا ادامه داشته است 

باز گو کنندۀ جنايات رفته بر خود توسط استعمار گران  ھنوز در گسترۀ زندگی و زنان و مردانی سالمند اند ، آن ھا

  . ھستند 

جھان ھرگز رفتار خشن، غير انسانی و استعمار گرانۀ حاکمان استراليا را عليه مردم بومی استراليا از زمان اشغال 

  . فراموش نخواھد کرد، بريتانيا به آنجا تبعيد شده بودندمراليا وبه شورشيان ايرلندی، که توسط امپرياليساست

و در سال ھای اخير، جھان شاھد غير انسانی ترين رفتار از طرف پس مانده ھای ھمان استعمارگران در استراليا نسبت 

  . به پناھندگان بوده است

 و يا برای زمان نامحدودی در  ذاشتند تا پناھندگان در آب ھای استراليا غرق شوندپس مانده ھای استعمار گران، گ

ی که از خطر آنجا يا به برگرداندنشان به کشورھائ. دنگه داشتنآنھا را جزاير دورافتاده در شرايط  دشوار و بالتکليف 

  .گريخته بودند تھديدشان کردند

خطاب به پناھندگان در سيدنی و کانبرا، نفرت انگيز ترين و غير "  ھرگز اينجا را وطن خود تصور نکنيد "شعار 

اين . رفتار متعفن و خودخواھانه ای که خاص کنش امپرياليستی است. انسانی ترين بر خورديست که ديده شده است

  .می باشد "مردم اموال ملکه ھستند: " سياست ھا انعکاس باور اين جملۀ مشھور 
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 نفر در ھر کيلومتر ٣-۴  نفر جمعيت ، با   ٢۴٠٠٠٠٠٠  کيلومتر مربع وسعت و ٧۶٠٠٠٠٠ با  استراليا قارۀ پنجم ،

  .  مربع، کم جمعيت ترين کشور دنيا است

  پس چرا ميليون ھا مردم در فرار از وطن شان ھستند؟"   مثل وطن نيست یھيچ جا"مسلم است که 

ی چون سيل و آتشفشان فعال، يا جنگ ھای نيابتی طر ھائ خآيا اين طبيعی ترين رفتار انسان در مقابل خطر نيست؟

  . سای کشور ھای شرکت کننده ابالغ سری می شودؤ به ربيلدربرگی در تصميم شروع چنين جنگ ھائ.  مريکاا

بلکه اعتراض آرام و گستردۀ مردم، . فريقا و خاور ميانه يک مھاجرت ساده نيست احرکت توده ھای ميليونی مردم از 

 ابحارمردمی که امروز از تمام متعلقات خود چشم می پوشند و حتا آماده اند تا در . مريکا استاست ديکته شدۀ عليه سيا

  . غرق شوند، می توانند نيز رشد دھندۀ جنبشی پر خاشگرانه باشند

م جھان  مردرمريکا جنگ جھانی سوم را با. ی توده ھای عظيم مردم بعد از جنگ جھانی دوم استه جائ جابیاين اولي

  . مريکا دردی است که مسبب فقر و بدبختی در جھان است ا.تحميل می کند

  . اين سونامی روان خاکستری ، می تواند به مايع سوزان روان نيز تغيير يابد

دولت آن که عضو گروه بيست و تمام سازمان ھای امپرياليستی است، فاقد ھر گونه . استراليا ھرگز نمی تواند الگو شود

  . پذيرند، بايد دخالت در امور ممالک ديگر را متوقف کنندآگر آنھا نمی خواھند پناھنده ب. انسانی استعواطف 

  . پذيرند، بايد به تجاوز و اشغال به ديگر ممالک پايان دھندآگر آنھا نمی خواھند پناھنده ب

يا کشور ھای کراين وا اتحاد جماھير شوروی سابق ، مثل یمريکا، از قلمرو اعضاامحاصرۀ کلی روسيه توسط 

  .، مثل فنالند و ترکيه رويداد صلح آميزی نيستھمسايه

  انسان به عنوان پناھنده به کجا رود؟. انسانيت نمی تواند بيش از اين، متحمل اين ھمه مصائب باشد

  به سيارات ديگر؟

  مريکا ، جنگيدن برای حقوق انسانی تمام مردم روی زمين استامبارزۀ عليه سياست ھای 

  مريکاار نگون باد س

  سرنگون باد استراليا

  ٠٩-٠۶-٢٠١۶جبھۀ جھانی ضد امپرياليست           قدرت زنان      وين  

 

  

  

  

 

 
 


