مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت
راهنمای عنوان  24اخراج در مرز آمریکا

ایاالت متحده مدت طوالنی است که حق پناهندگی را برای
افرادی که به مرز جنوبی آن میرسند و درخواست حمایت
میکنند ،تضمین کرده است .اما از  42مارس  ،4242این
حق اساسی تا حد زیادی به حالت تعلیق درآمده است .از آن
تاریخ ،هم مهاجرانی که به دنبال یک زندگی بهتر درایاالت
متحده هستند و هم آنهایی که به دنبال درخواست پناهندگی
هستند ،پس گرفته شده و به مکزیک یا کشورهای خود
اخراج شده اند .این اخراجها از مرز تحت یک ماده کمتر
شناخته شده قانون بهداشت ایاالت متحده ،بخش  462از
عنوان  ،24که دولت سابق ترامپ برای دستیابی به هدف

طوالنی مدت خود برای بستن مرزها از آن استفاده کرد،
انجام میشود  .دولت بایدن به استفاده از این ماده ادامه داده
است و از زمان شروع همه گیری بیش از  2.4میلیون
اخراج انجام شده است
علیرغم ادعای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری )(CDC
مبنی بر اینکه این دستور برای محافظت از ایاالت متحده
از منظر بهداشت عمومی ضروری است ،گزارش ها نشان
می دهد که منشاء این سیاست از وزارت امنیت داخلی
ایاالت متحده ) (DHSو کاخ سفید ترامپ .گزارش های
عمومی نشان می دهد که زمانی که عنوان  24در ابتدا
ایجاد شد ،دانشمندان  CDCبا این استناد از عنوان 24
مخالفت کردند و استدالل کردند که هیچ منطق بهداشت
عمومی برای حمایت از آن وجود ندارد .از آن زمان،
کارشناسان بهداشت عمومی خارج از  CDCهمچنان موافق
هستند ،و استدالل می کنند که در حالی که مرزهای بین
المللی تا حد زیادی برای سایر مسافران باز است ،نیازی
به دور کردن پناهندگان و اخراج آنها به کشورهای خود یا
مکزیک وجود ندارد .از زمان تصدی پست،

دادگاه های فدرال همچنین مبنای قانونی استفاده از عنوان
 24برای اخراج افرادی که وارد ایاالت متحده شده اند را
رد کرده اند  .چندین قاضی فدرال حکم داده اند که این قانون
اجازه اخراج را نمی دهد و در عوض فقط به دولت این
اختیار را می دهد که افرادی را که هنوز وارد ایاالت
متحده نشده اند دور کند یا برای کسانی که قبالً در ایاالت
متحده هستند قرنطینه ایجاد کند .تصمیمات منع استفاده از
عنوان  24علیه کودکان بدون همراه و همچنین مهاجرانی
که در گروههای خانوادگی وارد میشوند ،در حال حاضر
در دادگاه تجدیدنظر منطقه  DCمورد تجدید نظر قرار دارند
عنوان  24چیست و چگونه ایجاد شد؟
در  42مارس  ،4242وزارت بهداشت و خدمات انسانی
مقررات اضطراری را برای اجرای یک جنبه خاص از
قانون بهداشت ایاالت متحده صادر کرد .بخش  462کد 24
ایاالت متحده به مدیر  CDCاجازه می دهد تا زمانی که
مدیر معتقد است که «خطر جدی معرفی یک بیماری
[واگیر] به ایاالت متحده وجود دارد ... ،ورود افراد را به
ایاالت متحده ممنوع کند ” .این قانون به هر افسر گمرکی -
که شامل افسران گمرکات و حفاظت مرزی ایاالت متحده

)(CBPمانند ماموران گشت مرزی می شود  -اجازه می
دهد تا هر گونه دستور صادر شده توسط  CDCرا اجرا
کنند.
در همان روز ،مدیر ، CDCرابرت آر .ردفیلد ،برای
صدور دستوری مبنی بر تعلیق «معرفی» افراد خاصی که
در «مناطق تحت تأثیر ویروس کرونا» بودهاند ،بر این
مقررات تکیه کرد .این دستور افرادی را هدف قرار
می دهد که از کانادا یا مکزیک وارد ایاالت متحده شدهاند و
«آنهایی که میتوانند در یک محل تجمع معرفی شوند» در
بندر ورودی یا در یک ایستگاه گشت مرزی .این شامل
افرادی می شود که به طور معمول پس از رسیدن به مرز
توسط  CBPبازداشت می شوند ،از جمله پناهجویان،
کودکان بدون همراه و افرادی که تالش می کنند بدون
بازرسی وارد ایاالت متحده شوند .با استناد به دستور جدید
 ،CDCدر همان روز گشت مرزی شروع به "اخراج"
افرادی کرد که به مرز ایاالت متحده و مکزیک میرسند،
بدون اینکه به آنها فرصتی برای درخواست پناهندگی بدهد.
دستور  CDCشامل شهروندان ایاالت متحده ،مقیم دائم
قانونی ،و همسر و فرزندان آنها نمی شود ،و همچنین شامل

پرسنل نظامی ایاالت متحده یا افرادی که با مدارک
مسافرتی معتبر به بندر ورودی می رسند ،نمی شود،
اگرچه  CDCمعتقد است که دارای این مدارک است .اختیار
اخراج شهروندان ایاالت متحده تحت عنوان  24در
صورت تمایل .این قانون همچنین شامل یک معافیت برای
هر کسی میشود که وزارت امنیت داخلی ) (DHSتشخیص
میدهد که باید اجازه ورود به ایاالت متحده را با توجه به
"منافع مجریان قانون ،افسران و امنیت عمومی،
بشردوستانه و سالمت عمومی" داشته باشد.
در  22سپتامبر HHS ،4242نسخه نهایی مقررات موقت
مارس را منتشر کرد که به مدیر  CDCامکان میدهد
دستورات تعلیق «معرفی» افراد در مرز را صادر کند .در
این قانونCDC ،برای اولین بار اذعان کرد که از دستور
آن برای دور کردن پناهندگان و پناهجویان استفاده می شود
و اعتقاد خود را قانونی بودن انجام این کار اعالم کرد .این
امر با دستور جدید  CDCدر اکتبر  4242دنبال شد ،که
برنامه دولت را برای ادامه اخراج افرادی که در مرز
جنوبی با آنها مواجه میشدند ،تقویت کرد

دستور عنوان  24از زمان روی کار آمدن دولت بایدن سه
بار اصالح شده است .در  4فوریه CDC ،4242اطالعیه
ای صادر کرد که به طور رسمی کودکان بدون همراه را
از اخراج معاف می کرد .پس از "ارزیابی مجدد" پروتکل
های بهداشت عمومی ،در  26ژوئیه CDC ،4242این
معافیت را برای کودکان بدون همراه رسمیت داد .در 4
آگوست CDC ،4242حکم اکتبر  4242را با دستور
جدیدی جایگزین کرد که به اخراج عنوان  24ادامه میدهد
و در عین حال کودکان بدون همراه را معاف میکند .این
سفارش تا حد زیادی مانند سفارشات قبلی باقی می ماند

عنوان  24چگونه در مرز اجرا شده است؟
بر اساس توافقی که با دولت مکزیک در اواخر مارس
 4242به دست آمد ،گشت مرزی شروع به فرستادن بیشتر
خانوادههای مکزیکی ،گواتماالیی ،هندوراسی و
سالوادورایی و بزرگساالن مجرد به مکزیک کرد .با وجود
این توافق ،اسناد گسترده ای از افراد اخراج شده به
مکزیک وجود دارد که در این دسته قرار نمی گیرند ،از
جمله پناهجویان هائیتی .افراد اخراج شده معموالً با اتوبوس
به نزدیکترین بندر ورودی هدایت می شوند و به آنها گفته

می شود که به مکزیک برگردند ،اغلب بدون چمدان و
سایر وسایل.
از اواخر ژانویه  ،4242ایالت تاماولیپاس مکزیک (که هم
مرز با تگزاس جنوبی است  CBPرا از اخراج خانواده
های دارای فرزندان زیر هفت سال منع کرده است .در
پاسخCBP ،انتقالهای «جانبی» را با هواپیما یا اتوبوس به
مکانهای دیگر در امتداد مرز مانند ال پاسو انجام داده
است ،جایی که مقامات مکزیکی به آژانس اجازه میدهند
خانوادههای دارای فرزندان خردسال را اخراج کند .با این
حال ،از آنجایی که ظرفیت انجام این «پروازهای جانبی»
محدود استCBP ،مجبور شده است اکثر خانوادههایی را
که از مرز در جنوب تگزاس عبور میکنند ،آزاد میکند،
علی رغم اصرار رئیس جمهور بایدن مبنی بر اینکه اگر
بتواند همه خانوادهها را اخراج کند.
به کسانی که مشمول عنوان  24هستند ،هیچ فرصتی برای
اعتراض در مورد اخراج خود به این دلیل که در کشوری
که به آن اخراج خواهند شد با آزار و اذیت مواجه خواهند
شد ،داده نمی شود .یک استثنای فوقالعاده محدود برای
عنوان  24برای افرادی وجود دارد که «بهطور منطقی به
افسران  CBPاطالع میدهند که میترسند در کشوری که

به آن اخراج میشوند ،شکنجه شوند .با این حال ،برای
دریافت معاینه رسمی توسط یک افسر پناهندگی برای
معافیت تحت آن ماده ،افسر  CBPابتدا باید تشخیص دهد که
این ادعا "به طور منطقی قابل باور است ".از مارس
 4242تا سپتامبر  ،4242فقط  7423نفر قبل از اخراج از
نظر شکنجه غربالگری شدند و تنها  434نفر از عنوان
 24خارج شدند و اجازه درخواست پناهندگی گرفتند.
کسانی که مشمول عنوان  24هستند و به مکزیک اعزام
نمی شوند در بازداشتگاه اداره مهاجرت و گمرک ایاالت
متحده ) (ICEیا  CBPنگهداری می شوند و بدون هیچ
فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشورهای خود باز
می گردند  .از ماه مارس ،هزاران خانواده هائیتی که به
دنبال پناهندگی بودند ،تحت این روند قرار گرفتند و به
طور خالصه به هائیتی بازگشتند .پروازها به هائیتی پس
از اعتراضات پس از تحلیف رئیس جمهور بایدن برای
مدت کوتاهی به حالت تعلیق درآمد .در سپتامبر  ،4242به
دلیل اعتراضات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در
امور پناهندگان ،و همچنین گروه های مدافع و بسیاری از
اعضای دموکرات کنگره ،دولت بایدن بیش از 3222
هائیتی را که پس از عبور از مرز در نزدیکی دل ریو،

تگزاس درخواست پناهندگی کرده بودند ،با هواپیما اخراج
کرد.
افرادی که اخراج می شوند حکم اخراج دریافت نمی کنند،
اما  CBPبیومتریک آنها را جمع آوری می کند و تماس آنها
را با آژانس ثبت می کند .مشخص نیست که چگونه از این
اطالعات در آینده استفاده میشود ،یا چگونه میتواند بر
توانایی یک فرد برای جستجوی محافظت در ایاالت متحده
پس از فروکش کردن همهگیری  COVID-19تأثیر بگذارد.
عنوان  24همچنین در مورد افرادی که در مبادی ورودی
به دنبال پناهندگی هستند اعمال می شود .در مارس ،4242
به عنوان بخشی از عنوان CBP ،24همچنین رسیدگی به
تمام پناهجویانی را که به بنادر ورودی میرسند و
درخواست حمایت بشردوستانه میکنند ،متوقف کرد .این
امر باعث شد که نزدیک به  22222نفر که در لیست ها
منتظر فرصتی برای درخواست پناهندگی در بنادر ورودی
بودند (روشی که به عنوان "نمونه سنجی" شناخته می
شود) در هاله ای از ابهام رها شوند و توانایی درخواست
پناهندگی نداشته باشند.
قبل از اینکه روش اخراج کودکان بدون همراه در دادگاه
مسدود شود و سپس به طور رسمی توسط دولت بایدن پایان

یابدCBP ،از عنوان  24برای دور زدن و اخراج نزدیک
به  26222کودک بدون همراه استفاده کرد ،علیرغم مفاد
قانون مجوز مجدد حمایت از قربانیان قاچاق که دولت را
ملزم به محافظت از آن می کند .کودکانی که بدون والدین
یا قیم قانونی وارد مرز می شوند .
تا پایان آگوست  ،4242گشت مرزی بیش از  2.27میلیون
اخراج را انجام داده است .از آوریل  4242تا آگوست
 62.2 ،4242درصد از برخوردها در مرز ایاالت متحده
و مکزیک منجر به اخراج شد
شکل  :1نتایج دستگیری های گشت مرزی

نکته مهم این است که فقط به این دلیل که یک فرد تحت
قوانین عادی مهاجرت پردازش می شود و اخراج نمی شود
به این معنی نیست که آنها در کشور رها می شوند .هزاران
نفر در معرض «اخراج سریع» قرار دارند یا حکم قبلی
اخراج آنها بازگردانده شده است .بسیاری از افرادی که
اخراج نمی شوند در عوض به بازداشتگاه  ICEفرستاده می
شوند ،جایی که می توانند از طریق پروسه معتبر ترس
)(CFIدرخواست پناهندگی کنند .به طور مشابه ،تقریبا ً از
هر  22نفری که پس از عبور از مرز با آنها مواجه می
شوند 2 ،نفر کودکان بدون همراه هستند که به پناهگاه های
فدرال فرستاده می شوند .در هیچ نقطه ای بیش از یک
سوم افراد دستگیر شده پس از عبور مستقیما ً در مرز آزاد
نشده اند
شکل  :4نتایج تخمینی دستگیری های مرزی

کارشناسان بهداشت عمومی در مورد عنوان  24چه گفته
اند؟
علیرغم این ادعا که عنوان  24برای محافظت در برابر
شیوع  COVID-19مورد نیاز است ،بسیاری از کارشناسان
بهد اشت عمومی خواستار پایان دادن به عمل اخراج از
مرزها شده اند .از اوایل ماه مه  4242و تا به امروز،
رهبران بهداشت عمومی از  CDCخواسته اند تا این دستور
را لغو کند .به گفته کارشناسان ،مشکل اساسی اخراجهای
عنوان  24این است که در درجه اول هدف قرار دادن
تعداد کمی ا ز افرادی است که به دنبال پناهندگی هستند ،در
زمانی که محدودیتهای اعمال شده در بنادر ورودی

همچنان به تعداد زیادی از مردم اجازه عبور روزانه از
مرز را میدهد.
در واقع ،علیرغم وجود محدودیت در مبادی ورودی در
سفرهای غیر ضروری ،صدها هزار نفر روزانه از
مکزیک به ایاالت متحده از طریق بنادر ورودی عبور می
کنند .چندین هزار نفر نفر تنها در ژوئن 4242در نامهای
به دولت بایدن به اتفاق نظر کارشناسان بهداشت عمومی
خاطرنشان کردند که خطر ابتال به ویروس دلتا را میتوان
در مرز با «فاصلهگذاری اجتماعی ،تهیه تجهیزات حفاظت
فردی مناسب) ، (PPEاطمینان از آزمایشهای مکرر ،و
ارائه خدمات کاهش داد .کارشناسان ادامه دادند که
اخراجهای عنوان  24خود میتواند تهدیدی برای سالمت
عمومی باشد ،زیرا افراد «روزها تا هفتهها قبل از حمل و
نقل» برای اخراج با هم بازداشت میشوند ،که «خطر
انتقال  COVID-19در سراسر مرزهای ملی را افزایش
میدهد
عنوان  24چه تأثیری بر پناهجویان گذاشته است؟
عنوان  24منجر به اخراج دسته جمعی هزاران پناهجو ،از
جمله آنهایی که در تنگناهای ناامید هستند ،شده

است .بسیاری از افراد به آزار و شکنجه در کشورهای
خود بازگردانده شده اند یا مجبور شده اند در مکزیک
منتظر بمانند تا زمانی که مرزها به روی پناهجویان باز
شود .بیش از  272222خانواده و کودک از زمان اعمال
محدودیت ها اخراج شده اند.
پس از روی کار آمدن دولت بایدن ،مقامات مکزیکی در
ایالت تاماولیپاس ،که هم مرز با تگزاس جنوبی است ،با
استناد به قانون جدید مربوط به رفتار با کودکان مهاجر،
شروع به امتناع از اجازه  CBPبرای اخراج خانوادههای
دارای کودکان زیر هفت سال کردند .خانوادههایی که از
این طریق پذیرش میشوند معموالً آزمایشهایCOVID-
19ارائه میکنند و با سازمانهای غیرانتفاعی محلی مرتبط
هستند که به حمل و نقل امن به مقصد نهایی یا مکانی برای
قرنطینه در صورت لزوم کمک میکنند.
در پاسخ به نگرانیها ،دولت بایدن گفته است که پناهجویان
باید همچنان منتظر بمانند تا دولت جدید بتواند ظرفیت
پردازش کمکهای بشردوستانه را در مرز بازگرداند و به
تخریب سیستمی که در زمان رئیسجمهور سابق ترامپ
انجام شد اشاره کرد .در مارس  ،4242الخاندرو
مایورکاس ،وزیر  DHSاعالم کرد که پناهجویان "باید

منتظر بمانند" و افزود که "ما نمی گوییم نیایید ،می گوییم
اکنون نیایید زیرا می توانیم یک روند امن و منظم را ارائه
دهیم .در اسرع وقت به آنها برسانیم ».دولت بایدن در طول
سال  4242به ارائه این پیام ادامه داده است و مقامات کاخ
سفید مکرراً اعالم کرده اند که پناهجویان در صورت
عبور از مرز بازگردانده خواهند شد.
خانواده ها و سایر پناهجویانی که به مکزیک اخراج می
شوند اغلب توسط کارتل های جنایتکار برای خشونت و
اخاذی هدف قرار می گیرند .وکالی مدافع از طریق
نظرسنجی ها و رسانه های عمومی بیش از 6722
گزارش از خشونت علیه مهاجرانی که تحت عنوان  24به
مکزیک اخراج شده اند را ثبت کرده اند .دانستن اینکه آنها
در ایاالت متحده امن تر از شمال مکزیک خواهند بود .
برخی از پناهجویان به کشورهای خود اخراج می شوند،
همان جاهایی که از آزار و شکنجه گریختند ،از جمله بیش
از  3222هائیتی که پس از رسیدن به مرز در ماه سپتامبر
اخراج شدند .برخی دیگر به جنوب مکزیک اخراج شدهاند،
جایی که دولت مکزیک آنها را در یک فرآیند «اخراجهای
زنجیرهای» به گواتماال اخراج میکند .سازمان ملل متحد
ابراز نگرانی کرده است که این اقدام نقض قوانین بین
المللی است.

با این حال ،همه مهاجرانی که به دنبال پناهندگی هستند
اخراج نمی شوند .تعداد فزایندهای از مردم کشورهایی غیر
از مکزیک ،گواتماال ،هندوراس یا السالوادور مجاز به
درخواست پناهندگی در ایاالت متحده هستند  -زیرا مانند
خانوادههایی که کودکان زیر هفت سال دارند ،مکزیک نیز
به دولت بایدن اجازه نمیدهد آنها را بازگرداند .بسیاری از
این افراد به مراکز بازداشت  ICEفرستاده می شوند و در
ماه های ابتدایی دولت بایدن تعداد افرادی که از مرز به
بازداشتگاه فرستاده می شدند به طور قابل توجهی افزایش
یافت.
در نتیجه ،نتیجه برای پناهجویانی که از مرز عبور می
کنند می تواند بسیار متفاوت باشد و بیشتر به ملیت و
وضعیت خانوادگی آنها بستگی دارد تا به هر سیاست یا
قانون داخل ایاالت متحده
عنوان  24چگونه بر گذرگاه های مرزی تأثیر گذاشته
است؟
علیرغم ادعاها مبنی بر اینکه عنوان  24برای اهداف
بازدارندگی مهاجرت ضروری است ،عنوان  24اثر
معکوس داشته است که تعداد دستگیری ها در مرز را به

میزان قابل توجهی افزایش داده است .دلیل آن این است که
تحت عنوان  ،24افرادی که ظرف چند ساعت پس از
دستگیری به مکزیک اخراج می شوند ،می توانند به
سادگی برای بار دوم یا سوم دوباره تالش کنند تا بتوانند از
پس این کار برآیند .برخی از افراد ده ها تالش ناموفق
برای عبور از مرز انجام داده اند و هر بار تحت عنوان
 24بازگردانده شده اند .این افزایش در دستگیری بیشتر در
میان بزرگساالن مجردی که به دنبال پناهندگی نیستند دیده
شده است
قبل از شروع همهگیری ،تنها  3درصد از افرادی که در
مرز دستگیر شدهاند بیش از یک بار از مرز عبور
کردهاند ،اما تا اکتبر  22 ،4242درصد از کل افراد
دستگیر شده چندین بار در آن سال از مرز عبور
کردهاند .در طول سال مالی  ،4242از هر  7نفری که در
مرز دستگیر شده اند 2 ،نفر در آن سال حداقل یک بار از
مرز عبور کرده است .این امر منجر به تغییر چشمگیر
جمعیتی در دستگیریهای مرزی شده است ،به طوری که
تعداد برخوردهای بزرگساالن مجرد هر ماه از آوریل
 4242تا مه  4242افزایش مییابد و به سطوحی میرسد
که در بیش از یک دهه دیده نشده است

شکل  :3دستگیری ها در مرز ایاالت متحده و مکزیک،
اکتبر  4114تا اوت 4141

از آنجایی که بسیاری از مردم پس از اخراج تحت عنوان
 24به طور مکرر از مرز عبور می کنند ،تعداد
برخوردهای مرزی که به مردم گزارش شده است ،تعداد
افرادی که از مرز عبور می کنند بسیار زیاد است .با
وجود تقریبا ً دو برابر تعداد دستگیریهای مرزی در سال
مالی  4242نسبت به سال مالی  ،4222تعداد خام افرادی
که پس از عبور از مرز دستگیر شدهاند تنها  42درصد
بیشتر است

شکل  :2برآورد دلهره های منحصر به فرد،

