ﻧﺘﯿﺠـــﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت اﺳـــﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑـــﺎﻋﺚ ﻣـــﻮﺟ از
ﺧﻮدﮐﺸ در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻮس ﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اﺋﺘﻼف ﺿﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟ از ﺧﻮدﮐﺸ و ﺧﻮدزﻧ در ﺑﯿﻦ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.

»ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز«‐ ﮔﺰارشﻫﺎ از ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎﻧﻮس در ﺷﻤﺎل ﭘﺎﭘﻮآ ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ﺣﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اﺋﺘﻼف
ﺿﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟ از ﺧﻮدﮐﺸ و ﺧﻮدزﻧ در ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ
اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از آﻧﻬﺎ را اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ.

رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از  ۱۰ﻣﻮرد ﺧﻮدﮐﺸ ﺧﺒﺮ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ
ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد آن از روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌ ﺷﺪن ﭘﯿﺮوزی اﺋﺘﻼف ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رخ داده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻃ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﺷﻨﺒﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدزﻧ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻮارد دﯾﺮی از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا و آﺗﺶ زدن

اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزداﺷﺘﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟـﺰﯾﺮه ﻣـﺎﻧﻮس ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﭘـﺎﭘﻮآ ﮔﯿﻨـﻪ ﻧـﻮ اﺳـﺖ اﻣـﺎ دوﻟـﺖ اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﺳـﺎل  ۲۰۱۳ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻮ آن را ﺑـﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﺎه ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری اﺋﺘﻼف ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،اﻣﺮی
ﮐﻪ ﺣﺘ ﺧﻮد اﺳﺎت ﻣﻮرﯾﺴﻮن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺠﺰه« ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﺮان ﺳﯿﺎﺳ و ﻫﻢ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺰب ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .ﺣﺰب ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ و
آوارﮔﺎن روﯾﺮدی ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ دارد.

دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺨﺘﯿﺮاﻧﻪای را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻗﺎﯾﻘ ﺑﻪ ﺳﻮی آبﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ.

ﺣـﺪود  ۸۰۰ﭘﻨـﺎﻫﺠﻮ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ ﮐﻮﺷﯿـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎک اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮﺳـﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟـﺖ اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑـﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﺎهﻫﺎﯾ در ﺟﺰاﯾﺮ دوردﺳﺖ ﻧﺎﺋﻮرو ﻣﺎﻧﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺠﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﺮد ،زن و ﮐﻮدک ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اردوﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺎﭘﻮآ ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ
و ﻧﺎﺋﻮرو زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ اﻫﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﺮیﻻﻧﺎ و ﺳﻮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻬﺮوز ﺑﻮﭼﺎﻧ ،ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﮐﺮد اﯾﺮاﻧ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر» ،ﯾﺄس ﺑﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﻨﺪه« و  ۹ﻧﻔﺮ از

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻮس دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸ زدﻧﺪ.

