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کلیفجیمز44،سالهاستومیگوید«:بهجایبرگزیت
باید بگوییم برگزایل» .برگزیــت از ترکیب دو کلمه Britain
و  Exitبه معنای خروج ســاخته شده اســت ،اما بخش دوم
پیشنهادجیمزیعنی Exileبهمعنایتبعیداستومعنایی
کنایهآمیز دارد و به این اشــاره دارد که خروج از اتحادیه اروپا
باعث انزوای بریتانیا میشــود .او به کشــورهایی چون هند،
نپال ،استرالیا ،فرانسه و امریکای جنوبی سفر کرده و معتقد
است« :نتیجه همهپرســی اتحادیه اروپا مثل از دست دادن
یکــی از عزیــزان ،غافلگیرکننده بــود .فرض کنید یک شــبه
کشــور ما بــه دوران تاریکی نفــرت و جهالت برگــردد ...پس
از این اتفاق بارها ســعی کــردم خودم را متقاعــد کنم که در
کشورمبمانموباآنمبارزهکنم.امامیدانید،خیلیسخت
اســت» .جیمــز که پیــش از این کتابــی درباره ســفر کردن به
نقــاط مختلف جهان نوشــته ،میگوید که پــس از برگزیت،
از افزایــش گزارشهــای مربــوط به جرائــم نژادپرســتانه و
نفرتپراکنی بشــدت ناراحــت میشــود .او میگوید برخی
دوســتانش طعمــه اهانتهــای کالمــی ،آزار و اذیتهــای
خیابانی و گرافیتی شدهاند .او هم یکی از چندین بریتانیایی
اســت که برای گرفتــن اقامت ایرلند درخواســت فرســتاده
اســت .او مایل اســت که پس از مدتی به اســپانیا برود و آنجا
زندگــی کنــد .خــود میگویــد بــا وجــود اینکــه دلــش برای
دوســتان و طبیعــت انگلیــس تنگ میشــود ،اما بــاز هم از
مهاجرتخودپشیماننخواهدشد.اومیافزاید«:میدانم
که هرگز هوس بازگشــتن به انگلستان را نمیکند .من دیگر
اینجــا را ســرزمین مــادریام نمیدانــم .احســاس میکنم
تبعید شدهام و در غربت زندگی میکنم».
شــرلی فاکس ،زنی  27ســاله اهل ســوثمپتون اســت که
در تدارک مهاجرتش به کشــور دانمارک اســت .او میگوید
کــه تابســتان که بیاید کشــورش را ترک میکند و تــا آن زمان
لحظهشــماری میکند .او که به همراه همســرش در انتظار
تولد اولین فرزندش اســت ،میافزایــد« :من قبالً به هویت
و ملیتم افتخار میکردم اما اآلن میبینم که مردم کشــورم
نژادپرســتتر شــدهاند ،با خودخواهی به مردم جهان نگاه
میکننــد و به انــدازه کافــی در برابــر فرهنگهــای مختلف
صبور نیســتند .حــاال دیگر اینجــا فضای دوســتانهای ندارد.
انگلســتان همیشــه وطن من بوده و باقی خواهــد ماند ،اما
میدانم که دیگر دلم برایش تنگ نمیشود .تنها نگرانیام
خانوادهام هســتند .اینجا از جهات بسیاری در حال پسرفت
اســت .همهپرســی باعث شــد که به خودم بیایــم .من فکر

پسازبرگزیتاوضاعبرایمهاجرینسختتر
میشود.بسیاریازحامیانبرگزیتباشعار
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میکنــم که دانمــارک که محل تولد همســرم اســت ،برای
مــا میتوانــد بهتر باشــد و بیشــتر از شــهروندانش مراقبت
میکنــد .حــاال هــدف مــن و همســرم این اســت کــه زودتر
درســمان را تمــام کنیــم و به آنجــا برویم ».دفتــر آمار ملی
بریتانیا گزارش داده که با مشخص شدن نتایج همهپرسی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،بر شــمار مهاجران این کشور
افــزوده شــده اســت .نیکــوال وایــت مدیــر بخــش آمارهای
مهاجرت بینالمللی در این دفتر میگوید« :آمارها نشــان
میدهدکهپسازهمهپرسیمردمبیشتریخواهانخروج
از انگلستان هستند .این نتایج نشانمیدهد که همهپرسی
مســتقیم روی مردم اثــر میگذارد .البته هنوز زود اســت که
بخواهیمبگوییمآیااینرونددرازمدتخواهدبودیاخیر».
اوضــاع بــرای گروهــی دیگــر از شــهروندان انگلیــس از
ایــن هــم بدتر اســت .آنها که ســالها و ماههــای پیش برای
زندگی کردن به این کشــور اروپایی آمدهاند ،اکنون با خروج
انگلســتان از اتحادیــه اروپا ،شــرایط تــازهای در مقابلشــان
ظاهر میشــود .مایکل والکــر اصالتاًامریکایی اســت ،اما از
ســال  2001به بریتانیا آمد و زندگیاش را در این کشور ادامه
داد .پس از اعالم نتایج همهپرســی به ایرلنــد رفت و اکنون
در این کشــور زندگی میکند .خود میگویــد« :من به ایرلند
آمدم زیرا بشــدت مخالــف این بودم که بریتانیــا از اتحادیه
اروپــا بیــرون برود .من ســاعتهای منتهی بــه اعالم نتایج
همهپرســی با ترس و دلهره تحوالت را دنبال میکردم و به
چشــم میدیدم که چطور نیرویی عجیــب و مرموز جامعه
بریتانیــا را به لبــه پرتگاه میبــرد .من نمیخواهم شــریک
این پســرفت بزرگ باشــم .برای همین تمــام داراییهایم

را در انگلیــس فروختم و از آنجــا بیرون زدم .برگزیت یعنی
نژادپرستی،تحقیرملیتهایدیگر،خودبرتربینیو.»...
فــؤاد کوثــر مــرد جــوان مســلمانی اســت کــه میگویــد
سرســختانه مصر اســت تــا همــراه همســر و دو فرزندش از
بریتانیا خارج شــود .کوثر میگوید« :بعد از برگزیت فضای
ضد مســلمانان تشدید میشــود .هنوز اوضاع آنقدرها هم
بد نشــده ،اما ما نباید خودمان را گول بزنیم که هیچ کدام از
ما قرار نیســت طعمه نژادپرستی ،تبعیض و حتی جنایت
شود ».کوثر در یک شرکت تبلیغاتی کار میکند و همسرش
هــم خیــاط اســت .او اعتقــاد دارد کــه پــس از برگزیــت،
نژادپرستیبهجریاناصلیبریتانیاراهپیدامیکندوفضای
جامعه را در بر میگیرد.
تــام کوپر ،مــردی سفیدپوســت و  48ســاله اســت .او در
حومــه لندن در مزرعــهای که از پدرش بــه ارث برده زندگی
میکنــد .میگوید طی ســالهای اخیــر به دلیــل ورود موج
مهاجــران به لندن ،دیگر این شــهر جای زندگی نیســت .او
در ایــن باره میگویــد« :من کارمند پســت بودم .تا  10ســال
پیش در خانه کوچکی در لندن زندگی میکردم .اما پســر...
میدانــی آنقــدر طــی روز آدم خارجی با رنگ پوســتهای
مختلــف و لهجههــای جورواجــور میدیــدم کــه عصبانی
شــدم .انگار نه انگار اینجا شهر ماســت .همسایهام زنی بود
کهازپاکستانآمدهبودلندن.یکپسربیعرضههمداشت
کــه از صبــح تا غــروب روی نیمکتهای پارک مینشســت
و مردم را نــگاه میکرد .بعد از مدتی دزدیهای مشــکوکی
تــوی خیابان ما اتفــاق افتاد .خب معلوم بود کار چه کســی
بود.البتهمنبهپلیسخبرندادم.دنبالدردسرنمیگردم.
امااینخارجیهایبیکاربدجوریاسبابدردسرند.منبه
برگزیــت رأی دادم .دوســت ندارم در شــهرم آدم غریبهها
برای خودشان بگردند و دولت پول خرجشان کند».
سالگذشته،دیویددیویسوزیربرگزیتانگلیساعالم
کــرد کــه مهاجران اتحادیــه اروپا که از ســال گذشــته تا زمان
خروج رســمی لندن از این اتحادیه وارد انگلیس میشــوند
ممکن اســت شانســی برای ماندن نداشــته باشند و مجبور
به برگشــتن به کشــور خود شــوند .حامد ســعید هم یکی از
همیــن مهاجــران اســت .او یک ســال پیش درســت پس از
آغاز  22ســالگیاش وارد بریتانیا شــد .او در لیبی ســخت به
خوانــدن درس کامپیوتــر مشــغول بــود اما اوضــاع داخلی
کشــورش آنچنان آشــفته و نگرانکننده بود که به پیشــنهاد
دوســت اینترنتــیاش ،خــود را بــه بریتانیا رســاند .او پس از
مدتهــا ســختی و تالش باالخره توانســت اقامــت قانونی
در انگلیــس را بگیــرد و در حالی کــه نصف روز در کارواشــی
کار میکنــد ،نصــف دیگــر روز را با برنامهنویســی و ســاخت
بازیهــای کامپیوتــری ســر کنــد .آرزوی او ایــن اســت که در
یکی از دانشگاههای معتبر انگلیس رشته کامپیوتر را ادامه
دهد .حامد میگوید« :من از کودکی عاشــق کامپیوتر بودم.
در لیبی فرصت چندانی برای پیشرفت من وجود نداشت.
ســایمون دوســت من اســت که بــا هــم از طریق یــک بازی
آنالین آشــنا شــدیم .او من را تشــویق کرد که به اینجا بیایم.
پــدرم در کودکی من از دنیا رفته و فقط یــک مادر دارم .به او
قول دادهامکهبهمحض درستشدنشرایطزندگیام اورا
هم پیش خودم بیاورم .اما حاال همهچیز تغییر کرده است.
هیچنمیدانمسرنوشتمچهمیشود.انگاربرایهیچکس
هماهمیتیندارد».
پس از برگزیت اوضاع برای مهاجرین سختتر میشود.
بســیاری از حامیان برگزیت با شــعار «بیایید دوبــاره کنترل را
در دســت بگیریم» از مواضع اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین
ســخت انتقــاد میکننــد .قوانیــن مهاجرتــی نامحــدود در
داخــل اتحادیــه اروپــا کار را بــرای کشــورهایی نظیــر آلمــان،
فرانســه و انگلســتان کــه از ســطح زندگــی باالتری نســبت به
دیگر کشــورهای اروپایی برخوردار بودند ،ســخت کــرده بود.
امــا آیــا ایــن دیوارکشــی و منــع ورود مهاجرین به کشــورهای
امثــال امریــکاوبریتانیا ،امنیترابرقرارمیکنــد؟یاموجی از
نارضایتی را در میان پناهجویان و سازمانهای حقوقبشری
ایجاد میکند و خود بر عوامل کاهش امنیت میشود؟
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