
                              

 (ینه نوگپاپوا ) کمپ پناهندگان در جزیره منوس 

 

 "ینه نوگ پاپوا" حمله به کمپ پناهندگان سیاسی در

گی پناهندضد یکبار دیگر سیاستهای " منوس"جویان در جزیره هحمله وحشیانه و خونین به اردوگاه پنا
 81در روز . مقابل چشم مردم جهان قرار دادرا در ستیز پناهندهدولت استرالیا و اوج فریبکاری این دولت 

جلوگیری از ورود ینه نو با هدف گتوسط دولت استرالیا در پاپوا  کمپ پناهندگانی که 4182فوریه 
حمله یک در جزیره منوس ایجاد شده مورد ( ج -ن -پ) پاپوا گینه نو مهاجران به استرالیا با توافق دولت 

پناهجوی فرد کشته شده یک  . نفر زخمی ویک نفر کشته شد 77قرار گرفته و ن وحشیانه و خونی
 نفر جراحات بسیار شدید 81در میان زخمی شدگان همچنین . میباشدبه نام رضا براتی ایرانی 

يک پناهجو از این دو نفر . که دو نفر از آنان برای درمان به استرالیا انتقال داده شده اندبرداشته اند 
  .قرار گرفته استگلوله  صابتمورد ا

در مورد چگونگی قتل پناهجوی کشته شده درج بر اساس گزارشاتی که در روز نامه های استرالیا 
سر او ضربه وارد می به دیوانه وار گاردها  هبی دفاع روی زمین افتاده بود ویهنگامی که شده است، 

نوشته است که به نقل از یک گارد استرالیایی کمپ که نامش منتشر نشده، يکی از روزنامه ها .کردند
 .کشته شده است" گارد های محلی استخدام شده در کمپ"اين پناهجو به وسیله 

با تشدید بحران اقتصادی و فقر و گرسنگی و بیکاری در جوامع تحت سلطه از یکسو و جنگ افروزی 
هان از سوی دیگر، در سالهای اخیر موج مهاجرت و فرار از ماشین جنگ و کشتار امپریالیستها در ج

جهنمی که سرمایه داران و ایادیشان در کشورهای تحت سلطه برای توده های تحت ستم درست 
تحت تاثیر این . کرده اند از آفریقا گرفته تا آسیا و خاورمیانه و آمریکای التین بشدت افزایش یافته است

عداد پناهندگان به استرالیا از طریق دریا افزایش بسیار داشته و در اواخر در چند سال گذشته تواقعیت 
را به  قوانین ضد مردمی جدیدی بر علیه پناهجویانسال قبل که دولت حزب کارگر بر سر کار بود 

 .جلوگیری نماید ی هستندپناهندگکسانی که خواهان تصویب رساند که از ورود 

دولت گی ناهندپ ضد هایسیاست 4181ال در انتخاباب اواخر سال نشن-بعداز پیروزی احزاب لیبرال  
جزیره منوس که قبال پایگاه نظامی  در کمپ جوتری دنبال شده و صدها نفر پناه شديدبطور  استرالیا

اسکان اجباری پناهجویان در این جزیره . بوده در چادرهای موقت در بدترین شرایط نگهداری میشوند
، در حالی اتفاق داسترالیا قرار داردولت خود دور افتاده که در تعارض با قوانین بین المللی مورد پذیرش 

آنها را  ،که حتی در صورت قبول پناهندگیاعالم کرده دولت استرالیا قبال به پناهند گان  می افتد که 
 .حق ورود به استرالیا را نخواهند داشتپناهندگان عمال  خواهد داد وینه نو اسکان گدر 

دگی در درون کمپ سیاستهای ضد پناهن اعتراضاتی برعلیه فوریه  81در چند روز قبل از حمله روز 
با . انجام گرفته بود و احتمال واکنش مقامات به این اعتراضات عادالنه و سرکوب آنها دور از انتظار نبود

پناهجویان، در ابتدا ضات و حمله شبانه به پناهندگان و زخمی شدن دهها نفر از خبر اعترا این وجود
بعد از یک روز تغییر  رسوا این موضع. طرف وزیر مهاجرت استرالیا مورد تکذیب قرار گرفتبیشرمانه از 

از  که پناهند گان در بیرون از کمپ و توسط مردم عادی کهبه دروغ ادعا شد یافته و از طرف همان وزیر 
هر چه بیشتر واقعیت آنچه بر سر با افشای  !بودند مورد حمله قرار گرفته اند رفتار آنان ناراضی

در رسانه ها وی مجبور شد تا از طرف وزیر مهاجرت تغییر یافته و هم این موضع باز پناهجويان آمده 
 .قرار گرفته اندنادرست بوده و پناهندگان در درون کمپ مورد حمله که اطالعات قبلی کند اعالم 



رسانه ها به اطالع  از طريققبال از طرف فعالین پناهندگی و منطبق با واقعیت البته اطالعات درست 
ن کمپ توسط یک ای مطابق اظهارات این نهادها و بر پایه گفته های شاهدین عینی. مردم رسیده بود

و حقوق می  دنمسلح به دشنه و گاردهای محافظ که توسط دولت استرالیا اداره میشو عده از اوباش
 قرار تعرضبوده اند، مورد  در خارج از کمپ که هنگام حمله "ینه نوگپاپوا "با همکاری پلیس دولت  گیرند
ر حمله به د "ینه نوگپاپوا "بنابرین هم دولت به اصطالح آزاد استرالیا و هم دولت مرتجع . است  گرفته

 .کمپ پناهند گان و کشتار و زخمی کردن آنان بطور آشکار دست داشته و مسئول هستند

ضمن محکوم کردن اين يورش ما یک صدا به همراه افکار عمومی آزادیخواه و مردم آگاه استرالیا 
جویان خواهان شناسایی و مجازات عاملین قتل و حمله به پناهوحشیانه به پناهجويان مقیم اين مرکز 

باید به یک محل امنیت جانی پناهجویان باید توسط دولت استرالیا تامین شده و آنها . بیگناه هستیم
دولت و اين امر تغییری در اين واقعیت نمی دهد که . امن در داخل خاک خود استرالیا انتقال داده شوند

 .دمی باشاسترالیا مسئول خونهای ریخته شده در کمپ پناهندگان 
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