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نگاه از درون به تظاهرات علیه فرمان ترامپ

گزارش میدانی خبرنگار ایرانی از واکنش معترضان به دستور ضد مهاجرت دولت امریکا
فاطمهجمالپور/منیکدانشجویایرانیهستمکهبرایادامهتحصیلبهامریکاآمدهام؛همزمانبااینکهدرجوارمعترضان
بهقانونمنعورودمسلمانانبهامریکاشعارمیدهمبهاینموضوعفکرمیکنمکهاگردردورهتحصیلدرامریکابرایمناتفاقی
بیفتدواگردچارآسیبیجدیشومکهمجبوربهبستریشدندربیمارستانباشم،حتییکنفرازدوستانوبستگانم،باوجوداین
قانوننمیتوانندبرایتیمارودلداریمنبهامریکابیایندورنججسمانیرابایددرکناررنجدوریوعاطفیتاببیاورم،باخودم
فکرمیکنماگردرتصادفیجانمراازدســتدهمخانوادهامحتیبرایبردنپیکرمهــمنمیتوانندبهقارهدوربیایند،جاییکه
حتیعقربههایشهمدردورترینفاصلهممکنباخاورمیانهمیچرخند!
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شــوک ،عصبانیــت و اعتراض هــزاران نفر را راهــی فرودگاههای
بــزرگ امریــکا کرده ،ســیل ماشــینها ترافیک ســنگین را به ســمت
فرودگاه شــیکاگو ایجاد کرده و پارکینگ فرودگاه بین المللی «اوهر»
بستهشدهاست.متروپراستازجمعیتمتنوعیازسفیدها،رنگین
پوســتان و مهاجــران کــه با پالکاردها و بنرهای دســت ســاز رنگارنگ
راهیشدهاندتاخودرابهموجعظیممعترضانفرودگاههابرسانند.
اعتراضی یکپارچــه در فرودگاههای سراســر امریکا بدون هماهنگی
قبلــی و تنهــا بــا دعوتهــای فیســبوکی محــدود .جمعیــت زیــادی
در محوطــه فــرودگاه تجمــع کردهاند و مابقــی مقابــل درب ورودی
پروازهای خارجی جمع شده و نگران سرنوشت مهاجران مسلمانی
هســتند که بازداشــت شــدهاند .تنهــا یک روز پــس از امضای دســتور
جنجال برانگیز توسط ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا
مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران از ۷کشور مسلمان.
وکالی زیادی جمع شــدهاند تا بازداشــت شــدگان را که مسافران
مهاجر هستند آزاد کنند .زن و مرد و پیر و جوان یکصدا فریاد میزنند
مهاجران به اینجا خوش آمدید .ما همه متحد هستیم و ...جمعیت
خانوادهپناهندهسوریرادرمیانگرفتهاستویکصدافریادمیزنند
«دموکراسیاینشکلیاست.شیکاگواینشکلیاست».
شگفتزده ،عصبانی و دلتنگ .او برای اعتراض به فرودگاه آمده
بــه همراه صدها نفر دیگر .هدیه زرنوری ۳۷ســاله روانپزشــک ،اهل
ســوریه و دارنــده گرین کارت اســت.او میگوید حاال امریــکا برای من
تبدیل به یک زندان بزرگ شــده اســت .من نمیتوانم از کشور خارج
شــوم .بعد از ســالها قرار بــود خانــوادهام را هفته دیگــر ببینم که به
لطفترامپدیگرنمیتوانم.
«من حــس میکنم نه تنها کشــورم بلکــه کل جهان ناامن شــده
اســت» .زرنــوری ایــن را میگویــد .او یکــی از بنیانگــذاران ســازمان
غیرانتفاعــی کمــک بــه پناهنــدگان ســوری در شــیکاگو اســت« .این
اتفاقها من را به یاد ســوریه انداخت و غم انگیز است دیدن این رویه
درجهانآزاد.اینشبیهحسقلدریاست.ماواقعاًاهمیتینداریمو
حقوق بشر یک جوک است ،آنچه مهم است قدرت است».
وکالی داوطلب نگران بازگرداندن بیش از  ۱۲مســافر بازداشــتی
هســتند که ناگهان در میانه خشم و اعتراض ،قاضی فدرال آن دانلی
در نیویــورک ،شــهری که در آن تظاهــرات بزرگ در فــرودگاه  JFKدر
جریان بود ،دســتور موقتی صادر کرد که براســاس آن دولت و پلیس
حــق بازگردانــدن و اخــراج مهاجــران و پناهندههای این کشــورها را
ندارند و نباید به خارج از کشــور فرســتاده شــوند .مرد عرب با صدای
بلند خبر را میخواند و جمعیت از شــادی پیروزی هلهله میکشند.
لحظــه بــه لحظــه بــه تعــداد جمعیــت افــزوده میشــود .اعتراض

در فــرودگاه ادامــه مییابــد تــا
معترضــان خیالشــان راحــت
شــود که تمام بازداشت شدگان
آزاد شــدهاند .معترضان پرچم
ســوریه را در کنار امریکا به رقص
در میآورنــد .دختــر مهاجــر
فلســطینی با دســتانش بر طبل
میکوبــد و معترضــان بــا ریتــم
طبلاوشعارمیدهند.
مقــام هــای محلــی و وکالی
مدافــع همــه در محکومیــت
سیاســتهای نــژاد پرســتانه،
اســام هراسانه و بیگانه ستیزانه
ترامــپ صحبــت میکننــد؛ از
جمله چوی گارســیا سیاستمدار
دموکــرات مکزیکــی -امریکایی
و عضــو هیأت مدیره کمیســیون
کــوک کانتی .او میگویــد :ما یک
کشــور پذیرای مهاجران هستیم
و بایــد تمام تالش خــود را به کار
بگیریم تا این رویه را حفظ کنیم
چراکهاینمسألهامریکاراامریکا
میکند.مااینجاجمعشدهایمتا
بگوییم در این کشــور هیچ جایی
بــرای نفــرت و تعصب مذهبــی و تبعیض وجــود نــدارد .این خالف
ارزشهایماست.
اعتراضــات در تمــام فرودگاههــا حتــی پــس از دســتور قاضــی
نیویورک ادامه پیدا کرد و اعتراض فرودگاه اوهر در روز یکشــنبه حتی
شــلوغتر از روز قبل ادامه یافته اســت .پلیس در بدو ورود معترضان
را راهنمایــی میکنــد تا به ســمت محوطــه بیرونی ســالن پروازهای
بینالمللــی برونــد؛ جایی کــه معترضــان در دمای منفــی  10درجه
ساعتها برای نشان دادن اعتراض خود تجمع کردند .رام امانوئل،
شــهردار شیکاگو نیز در فرودگاه حضور یافته برای تشکر از وکالیی که
به بازداشتشدگان کمک کردهاند .او در فرودگاه ،طرح خود را برای
میزبانــی از مهاجــران در خانهاش اعالم کرد .امانوئــل میگوید« :در
روزهــای آینده من و خانوادهام و مدارس عمومی شــیکاگو و کالجها
بــرای یک وعــده غذایی ،یــک مکالمه میزبــان مهاجران هســتیم تا
اتحاد خود را به جای تفرقه نشان دهیم ».او از اهالی شیکاگو خواست

به مهاجران تازه خوشــامد بگویند .مــری دوگان بعد از دیدن دعوت
فیســبوکی ســریع پالکارد دستنویســش را نوشته ،ســگش را برداشته
و  20دقیقــه بعد به ســمت فــرودگاه راه افتاده اســت .با وجود بســته
بودن راهها به ســمت ســالن بینالمللی خود را بــه همراه خواهرش
به فرودگاه رســانده اســت .خواهــرش به معترضان ملحق شــده ،او
روی ویلچرش نشســته اســت .او میگوید کــه در راهپیمایی زنان هم
شــرکت کرده اســت .این دســتور خــاف ارزشهای ماســت و خالف
آنچــه میخواهیــم باشــیم.
مــا میخواهیــم رئیــس
«منحسمیکنم
جمهــوری ایــن را ســریعاً
نهتنهاکشورم
بفهمد.
شده
بلکهکلجهانناامن
مقابــل در ورودی
است» .زرنوری،
وکالی زیــادی ایســتادهاند
ساکن
سوری
روانپزشک
بــا تابلوهایــی بــا مضامیــن
«وکیــل رایگان آشــنا به زبان
امریکا اینرامیگوید.
عربــی ،فارســی ،اردو» و...
اویکیازبنیانگذاران
ایــرا پیلتــز یکــی از آنهاســت
سازمانغیرانتفاعیکمک
کــه بــرای کمــک داوطلبانه
بهپناهندگانسوری
بــه مســافران ورودی از
درشیکاگواست.
تعطیــات بازگشــته .او
یاد
به
را
من
«ایناتفاقها
میگوید«:مــن میخواهــم
انگیز
غم
و
انداخت
سوریه
مطمئــن شــوم کــه مــردم
در
رویه
این
دیدن
است
میدانندکهآنهاحقانتخاب
جهانآزاد.اینشبیهحس
وکیل دارند .مهاجــران با هر
قلدریاست.ماواقعاً
وضعیــت ویــزا ،دارنــدگان
گریــن کارت و کســانی کــه
اهمیتینداریموحقوق
در وضعیــت پناهندگــی
بشریکجوکاست،
قــرار دارنــد نیــز حــق دارند.
آنچهمهماست
ایــندســتوروســیعومبهمو
قدرتاست».
یک سیاســت بــد اســت ».او
میگوید« :من هیچ مشکلی
با تنظیم قوانیــن مهاجرتی
جدیدندارماماماقانونداریم».اوتأکیدمیکندکههمسرشمهاجر
اهل آفریقای جنوبی اســت .ترامپ تنها برای اینکه رئیس جمهوری
اســت و در طول کارزار انتخاباتیاش قولهایی داده نمیتواند قانون
رادوربزند.
تظاهرکنندگان از سن و نژادهای مختلف میخواهند که هر کسی
هــر کاری میتوانــد برای اعتــراض و لغو قانون انجام دهــد .از جمله
امیلــی جونــز ۲۹ســاله فعال سیاســی .او میگویــد :همه بایــد درگیر
شــوند اگر مــن در زمان آلمــان نازی هم بودم  ،یک گوشــه به تماشــا
نمینشستم و اعتراض میکردم .بله ما االن دقیقاًدر دورهای مشابه
هســتیم .ســالن فــرودگاه همچنان شــاهد رفــت و آمــد معترضانی
اســت که گروه گروه میآیند و میروند .هر گروهی که خارج میشــود
پالکارد دستنویســش را باقی میگذارد و راهروی ورودی تبدیل شده
بــه نمایشــگاهی از بنرهــای اعتراضــی بــا شــعارهایی در حمایت از
مسلمانان،مهاجرانوپناهندگان.

