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تشدید قوانین ضد پناهجویی در بریتانیا و برگزیت

قوانین ضدد پناهجویی دوتت بریتانیا در ییی دو ده اییر نررانی ها بیدیار را با ش شددس ایدت ایا این قوانین بزد از برگزیت
بیرون آیدن بریتانیا از اتحادی اروپا) هیراس با رو کار آیدن دوتت بوریس جانیدون تشددید شددس و آشدیارا بریی از پای ا ترین
حقوق انیدانی پناهجویان ک حتی در قوانین بریتانیا تزیین شددس را نقم یی کندب ب گون ا ک نررانی یدازیان ها حقوق بشدر
و حتی دیتراس قضایی بریتانیا را برانرییت ایت.
در تازس ترین اقدام ،دوتت بریتانیا طرحی را در یورد یدیایدت یجاجرتی تجی کردس ایدت ک جزتیات آن را هنوز اک نیردس ایا آن
را ” بزرگترین بازنرر در یدییدتم پناهندگی بریتانیا” یی نایدب با توج ب روند یدیایدت ها ضدد پناهجویی دوتت بریتانیا احتیال
تشدید ییایت ها تبزیم گران و شدیدتر ضد پناهجویان و یجاجرین در کل را یی توان در این طرح پیک بینی کرد.
پرتی پاتل در این یورد ا الم کردس ،ا راد ک ب طور غیر قانونی وارد بریتانیا یی شددددوند و دریوایددددت پناهندگی یی کنند از
حقوق کیتر دریقابل کیددانی ک قانونی وارد یی شددوند بریوردار یواهند بودب اول اینی پناهجویان اگر یی توانیددتند ب ددورت
قانونی از کشدورشدان یارش شدوند و یا قانونی ب کشدور دیرر وارد شدوند احتیال اینی بیواهند ب کشدور دیرر پناس جویند بیدیار
کم یی بودب از طرف دیرر برا دوتت بریتانیا یجم نییددت ک پناهجویان در یوقزیت یددیایددی ،جنری و یا اقت دداد یجبور ب
ترک کشدور و یا یحل زندگی یود شددس اند و یجم نییدت ک این پناس جویان واقزا جان شدان در یطر بودس یا ییر بهی بر این یبنا
یواهد بود ک از یییر و با شیوس ا وارد بریتانیا شدس اندب هیین توضیح کوتاس بیان کنندس ینطق و ایتدالل ،اقدایات ضد
پناهجویی ایددت ک دوتت بریتانیا در ن ر دارد درقا نون پناهندگی تجدید ن ر شدددس یود برنجاندب در این ییان یددیت ترین بریورد
هی کیانی یواهد بود ک با قایق از طریق کانال یانک یود را ب بریتانیا یی ریانند.
ب گفت پرتی پاتل در یدددال گهشدددت بیک از  35هزار نفر در بریتانیا تقاضدددا پناهندگی کردس اند ک  8500نفر آنجا با قایق ها
کو ک از کانال یانک بور کردس اندب بیشدترین تزداد دریوایدت کنندگان از ایران بودس هی نین پناهجویان از کشدورها آتبانی،
راق  ،یوری  ،اریترس و یودان در د باالیی از یتقاضیان را تشییل یی دهند.

تالک ها ی یان دوتت هی پناهجویان از زیان نییت وزیر بوریس جانیون
دوتت بوریس جانیدددون از زیان رو کار آیدن در کارزار ی دددیان و غیرقانونی ک بیک از  40هزار پناهجو را تحت تاثیر
قرار یی داد ،شدرو ب ایراش اجبار پناهجویان از انرهیدتان ،کردب ت دییم ادارس یجاجرت تنجا ند یدا ت قبل از ایراش ب آنجا
ابالغ یی شدد و آنجا ا ز اییان دیدتریدی ب وکیل یال یحروم بودندب این یدیایدت تویدط دادگاهی در اکتبر گهشدت با را هر ید
قاضددی حاضددر در دادگاس غیر قانونی ا الم شدددب یددیایددت ایراش هیراس با زور و یشددونت و یحروم کردن پناهجویان از وکیل و
قضددددداوت ادالن با ش شدددددد ک جان بیددددیدار از این ا راد در یزرم یطر قرار گیردب آن د برا دوتت بریتدانیدا یجم بود ک
بر یددر این پناهجویان یواهد آید و در یزرم
پناهجویان را ییفیان و ب زور ایراش کند بدون در ن ر گر تن این ییددته ک
یطراتی قرار یواهند گر ت.
هر ند ک را دادگاس ضدرب ا یدیایدی ب یدیایدت ها دوتت و وزیر کشدورک یانم پاتل بود ایا دوتت بریتانیا درهیان زیان ب
ییایت ها ییتریران یود هی پناهجویانی ک با قایق یود را ب بریتانیا یی ریاندند ادای دادب دها پناس جو را بدون هی رون
حقوقی در ییی از اردوگاهجا یتروک ن ایی در نیپییر وتییدتون و ددها پناهجو دیرر را در اردوگاس یشداب دیرر ب نام
پناتی در پیبروک شدددایر و اردوگاهجا دیرر در نقاط دیرر بریتانیا بطور یثال در وتز) ایدددیان داد ( .برا اطال بیشدددتر ب
یقاالت و ویدتویی ک در این رابط تجی شدس ایت رجو کنید.).

یددرپریددتی و ادارس این اردوگاهجا در ایتیار شددرکت ها ی ددو ددی قرار گر ت ک قوانین یددیت گیران ا هی پناهجویان را
بیدارگر تندد بد گوند ا کد پنداهجویدان یال در این اردوگداس هدا زنددانی بودنددب هیرغم ا ترام پنداهجویدان و یدددددازیدان هدا حدایی
پناهجویان و وکال یتزجد ،ب دم اییان شددددرایط بجداشددددتی در دوران پاندیی کووید  19این پناهجویان در نین شددددرایط غیر
بجداشدتی و در ین حال یطرناکی قرار گر تندب باالیرس در یک دادگاس دیرر ک در اوایر یاس ژانوی برگزار شدد روشدن شدد ک
از یاس ها قبل در یدپتایبر  )2020نجادها یربوط از جیه نجاد“  PHEحف یدالیت یویی انرهیدتان ” در یورد ” نایناید
” بودن پایراس نپییر در شدرایط پاندیی ب دوتت ایطار دادس بودند ایا دوتت بی ا تنا ب این ایطارها هی نان پناهجویان را در نین

شددرایطی نراس داشددت بودب دادگاس زیانی برگزار شددد ک حداقل بیک از  100نفر از پناهجویان در این اردوگاس ب کووید  19یبتال
شددددس بودند و باالیرس  6نفر از پناهجویان بزد از تالک راوان توانیدددتند ادارس یجاجرت را ب اتجام نقم حقوق بشدددر ب دادگاس
بیشانند.

یجیدد یدک جوان ایرانی جدار یداس را در اردوگداس نپییر گدهرانددس ،او در یداس ژانوید بد کوویدد  19یبتال شدددددد و ایندک در یدک هتدل در
تندن ایددیان دادس شدددس ایددتب یجید در ی دداحب با ایددیا نیوز گفت ک شددرایط بی ددور بزد از پدیدار شدددن ویروس کرونا در
اردوگاس  ،و شدیو یدریآ آن در ییان پناهجویان  ،با ش ایجاد پنیک در کیش شددب یحید ییی دیرر از یداکنین کیش در ی داحب با
ایدیا نیوزیی گوید ک نررانی ها بی دور بزد از آن باال گر ت ک ب کیدانی ک ب ویروس یبتال شددس بودند اجازس دادس یی شدد
ک با دیرران قاطی بشدوند ،یایوران اینیتی با یا ییهی بد ر تار یی کردند و نیی یوایدتند از یا هیح حر ی را بشدنوند ،یا اجازس
نداشدتیم با کیدی ازییدتوتین دحبت کنیمب یا از شدرایط یوجود شدوک شددس بودم و هیین نارضدایتی و یاس و ناایید یون ها را ب
جوک آوردس بود و ب طغیان پا داد.
اشدددارس یحید ب ا تراضدددات و درگیر ایدددت ک در نپییر در  29ژانوی رخ دادب یجید یی گوید  ” ،ین با شدددم یودم شددداهد
یودکشی و یا یود زنی ند نفر بودمب آنجا ییتا ل ش دس بودند و یی ترییدندب” او هی نین یی گوید ک ” با یا یانند جنایت کاران
بریورد یی شد بدون اینی بدانیم جریی یرتی شدیم ک ییتحق نین بریورد باشیم“ .
دوتت بریتانیا در هیان حال در تالک برا اجرا اقدایات دیرر هی پناهجویان بودس ایددتب ایددتفادس از یدل ریدوا ایددتراتیا
ک پناهجویان ب جزایر یانوس و ناتورا در اقیانوس آرام انتقال دادس یی شددددند ،تویدددط پرتی پاتل یطرح شددددس ایدددتب حتی بدین
ین ور جزیرس ایدنشدن ک ییی از جزایر انرهیدتان در اقیانوس اطهس ایدت باجیزیتی در حدود هزار نفر و در حدود هشدت هزار
کیهو یتر ا ده از انره یدتان ،برا این یوضدو در ن ر گر ت شددس بودب این طرح با انتقادات شددید روبرو شددب هر ند ک این
طرح زال تقریبا ییدیوت یاندس ایا هنوز ینتفی نشددس ایدتب این طرح ک قبال تویدط ایدتراتیا بیار بردس شددس ایدت نتایج هوتناکی
داشدت و آن را تنجا یی توان یحیوم کردن پناهجویان ب یجازات هیراس با شددیدترین شدینج ها روحی ب ق دد ایجاد ایتالالت
روانی در ییان پناهجویان تزبیر کرد.
برگزیت و ییایت ها ضد پناهجویی:

یددددیدایدددددت هدا ا راطی ضدددددد پنداهجویی بریتدانیدا را نیی توان بی ارتبداط بدا دوتدت برگزیتی بوریس جدانیدددددون و بی دددددور
انت ددا پرتی پاتل ییی ا ز یددریددیت ترین طر داران برگزیت ب ییی از حیددایددترین یددیت ها دوتتی یزنی وزارت کشددور
دانیدتب پرتی پاتل ک یود در ا دل از یک یانوادس یجاجر هند ایدت ،در یدال  2010اوتین زن آیدیایی ضدو حز یحا
کدار بود کد بد پدارتیدان بریتدانیدا راس یدا دتب او در دوتدت دیویدد کدایرون یدک یقدام دوتتی بداال در وزارت دارایی و کدار و
بازنشددیددتری گر تب یددپس او یود را با جناح ا راطی برگزیت یتحد کرد و کتا یجادت برانریز ” بریتانیا رها یا ت ” را در
وزیر کنونی ایور یارج بریتانیا) و ند نفر دیرر ینتشددددر کردندب نوییددددندگان این کتا
یددددال  2012هیرا س با دوینیک را
رایوان کداهک یداتیدات اتبتد کداهک یداتیدات برا ثروتینددان و یدددددریداید داران) را دادندد و هی نین یواهدان از بین بردن بیک
ییی از یوانآ قانونی اقت دداد بر یددر راس یددریای ها بزر  economic deregulationشدددندب ب بارت دیرر هیرغم
اینی بریتانیا ییی از پیشدتازان اقت داد نتوتیبراتییدتی در ند ده گهشدت بودس ایدت و این یدیایدت اقت داد با ش شدیاف یم
طبقاتی در جایز و در یدطح ججانی شددس ایدت ،ایا این کتا در پاید ب بحران ها و یزضدالت اقت داد ایپریاتییدم انرهیدتان
شددتابی دیرر ب یددیت اقت دداد نتوتیبراتییددتی را طه یی کند تا بازهم این ش دیاف یم طبقاتی را ییق تر کند ،و یددریای ها
بزر بتوانند با یدیاتیت و توان یدودآور بیشدتر ب اق دی نقاط ججان یدفر کنندب در این کتا ک یشدم بیدیار را بدنبال داشدت،
بریتانیایی ها را جزو شددل و ول ترین ا راد دنیا ب حیددا آوردب اتبت ین ورشددان این ایددت ک برویند از کارگران ب اندازس کا ی
کار کشدددیدس نیی شدددود و آنجا ب اندازس کا ی ایدددتثیار نیی شدددوندب در نتیج طرحی ک ارات شددددس بود ،قرار بود ک کارگران و
یجاجرینی ک اکثریت شدان ب شدغل ها کارگر و یدیاتی و بی دور یدیاتی غیر ریدیی یی پردازند بیک از اندازس ایدتثیار
شدددوندب در یاس ی  2015او ییی از زاتترین یبهغان برگزیت شدددد و پکیپین زنان ضدددد اتحادی اروپا” را در حیایت از برگزیت
بوجود آورد ک آنرا با یددا رگیت اییهین پانک هریددت ک برا حق را زنان در اوایل قرن بییددتم یبارزس یی کرد یقاییدد یی
کردب این یقایی یشم بییار از زاتین زن از جیه دیتر نوس نتیج ) پانک هریت  ،ههن را برانرییت.
پاتل یدپس ب دنبال یک ا شدا یک ریدوایی ،یجبور ب ایدتزفا شددب ایا هنرایی ک بوریس جانیدون در جوال  2019ب نییدت
وزیر ریید او هیراس با بقی یتحدان برگزیتیک یقایات باال دوتتی را اشغال کردند و او وزیر کشور شد.
ب دون شددک انتیا او ب نوان وزیر کشددور نررانی ها بیددیار را ب دنبال داشددت زیرا این ییددته بدین یزنی بود ک دوتت
بریتانیا ق ددد دارد ک یددیایددت ها ضددد پناهجویی یود را تشدددید کندب در حقیقت پاتل با ا جاراتک در حیط ها یجاجرت و

پناهجویی و دادریددددی ها جنایی وحتی طر دار از ا دام در یددددال  2011هر ند زال از این ن ر ا دددده گر ت ) نررانی
بییار را در ییان یحا ل یترقی و هم نین در ییان یحا ل و یازیان ها طر دار حقوق بشر برانرییت بودب ن ریات رایییتی
او بددان حدد ریددددیدد کد حتی بد رتیس پهیس بریتدانیدا بد یداطر بی یهی در یقدابدل ت داه ر کننددگدان پجدان یددددیداهدان اهییدت دارد”
ک یجیددی ادوارد کوتیددتون در برییددتول را یددرنرون کردس بودند ،انتقاد کردب او هی نین ت اهرات ها در یحیوم کردن کشددتن
جرش هوید در آیرییا را ک در نقاط ییتهف کشددور برگزار شدددس بود ” غیر ییددتوالن و غیر قانونی ” یواندب یددیایددت ها ضددد
پن اهجویی و رایییتی پاتل یک ییته را روشن کرد ک ن زن بودنک ب یزنی آنیت ک در یدیت ینا آ زنان قرار یی گیرد و ن
اینی از یک یانوادس یجاجر بودنک ب یزنی اینیت ک حقوق یجاجرین و پناهجویان را در ن ر یی گیردب بهی او قبل از هر یز
نیایندس ایپریاتییددم انرهیس و یدد یایددت ها او در هیاهنری با رایددت ترین جناح ایپریاتییددتی ایددت و در نتیتج در یدیت ینا آ
ایپریاتییدتی ایدتب ضددیت او ایدایدا با تودس ها یردم و بی دور تحتانی ترین اقشدار آن ایدتب یدیایدت ها او و دوتت کنونی
بریتانیا با ش ضدربات بیدیار ب ضدزیف ترین ا راد جایز و بی دور پناهجویان شددس ایدتب پناهجویانی ک پس از گرییتن از
اوضدددا نا بیدددایان زندگی و پریطر در کشدددور یود و تحیل درد ورنج بیدددیار در ییدددیرها پر اتک ییاطرس آییز و تحیل
شار ها روحی و جییی باید یورد حیایت قرار گیرندب این ییایت ها غیر انیانی نقم آشیار حقوق بشر ایت.
یجیو
پ نداهجویدانی کد بد انرهیددددتدان و دیرر کشدددددورهدا غربی پنداس یی آورندد ،بی دتیدل ییدان و یحدل زنددگی یود را ترک نیردس انددب
شددرایطی در ججان بوجود آیدس ایددت ک با ش یی شددود یردم کشددورها ججان یددوم ب طور روزا زونی یجبور ب ترک یحل
زندگی یود شدددوندب گهشدددت از رار از جنگ و یونریز در کشدددورهایی یانند ا غانیدددتان ،راق و یدددوری ک بریتانیا نیز در
آغازیدن جنگ در این کشدورها نقک یجیی داشدت ایدت ،یدیایدت ها اقت داد از جیه یدیایدت ها اقت داد ک در کتا ”
بریتانیا رها شددس” تریدیم شددس ایدت از وایل یجم ججانی شددن یدریای و بوجود آیدن شدیاف یم ثروت ن تنجا در یدطح یک
کشدور بهی هی نین ییان کشدورها ایپریاتییدتی و کشدورها تحت یدهط ججان یدوم شددس ایدتب بنابراین یانم پاتل و هیفیران او
ک در یدیت ینا آ طبقات یدریای دار ایپریاتییدتی یی باشدند در بوجود آوردن نین شدرایطی نقک دارند و بیجودس تالک یی کنند
با یدو ایدتفادس از یدیت یود پناهجویان را جنایت کار و یا یدود جو یزر ی کنند و ب این ترتی یدیایدت ها رایدییدتی و ضدد
پناهجویی ک ییایت هایی ب واقآ جنایت کاران و برا ایتثیار شدیدتر و تحت شار قرار دادن بیشتر آنجایت ،توجی کنند.
ججانی بدون یرز ب کهی این تبزیضدات و توجیجات جنایتیاران پایان یواهد دادب ججانی بدون یرز تنجا در ججانی بدون ایپریاتییدم
و در ججانی بدون یتم و ایتثیار ییین ایتب در نتیج یبارزس هی ییایت ها رایییتی و تبزیم گران ضد پناهجویی را باید
با یبارزس برا ججانی بدون یرز ،بدون یتم و ایتثیار پیوند داد.
یبارزس برا ججانی بدون یرز – ا غانیتان -ایران)
email
riawwb2017@gmail.com
website
www.ri-awwb.org
youtube
www.youtube.com/channel/UCRVpQHnc2v-F8sTYAe7Iddg

