حکم اجرايی دونالد ترامپ
رييس جمھور آمريکا درباره مھاجرت
ت انجمن خدمات قانونی ) (Legal Aid Societyتھيه شده است .اين راھنما مشاوره
بيانيه رفع مسووليت :اين راھنما توسط واحد قوانين مھاجر ِ
قانونی نيست و نمی تواند جايگزين مشاوره متخصص مھاجرت باشد.

دونالد ترامپ رييس جمھور آمريکا تا تاريخ  ٣٠ژانويه  ٢٠١٧سه حکم اجرايی صادر کرده است .اين احکام وضعيت
مھاجران را به اشکال مختلفی به مخاطره انداخته است .يکی از اين احکام مھاجرينی را تحت تاثير قرار میدھد که داخل
آمريکا حضور دارند ،حکم ديگر درباره کسانی است که در مرزھای آمريکا توقيف شده اند و حکم سوم درباره منع ورود
پناھندگان و سايرينی است که از نظر رييس جمھور خطر محسوب میشوند.
سه حکم پيشنويس ھم در کار است که ھنوز توسط رييس جمھور امضا نشدهاند .طبق نسخه ای که از اين پيشنويسھا
مشاھده کردهايم ،يکی از آنھا به ھدف اتمام برنامه »تعويق برخورد با اطفال مھاجر« ) Deferred Action for
 (Childhood Arrivals DACAتنظيم شده است .پيشنويس دوم ھدفش آن دسته از مھاجران و ھمينطور حاميان
مالیشان است که از يک سری از خدمات دولتی بھره میگيرند ،و پيشنويس سوم کارمندان و کارگران خارجی را تحت
تاثير قرار میدھد.
تذکر :برخی از مواد اين احکام ،چه آنھايی که امضا شده اند و چه پيشنويسھا ،خارج از حوزه اختيارات رييس جمھور
ھستند و ممکن است با قانون اساسی در تناقض باشد .احتمال دارد چنين موادی توسط دادگاهھای فدرال منقضی شوند.

 .١آنچه تاکنون اتفاق افتاده است:
حکم اعمال قانونی داخلی )امضا شده در تاريخ  ٢۵ژانويه (٢٠١٧
)(Interior Law Enforcement Order
اين حکم دولت فدرال را موظف به اجرای احکام مختلفی از جمله موارد زير میکند:
●

●
●
●
●

تالش بيشتر برای اخراج مھاجرينی که يکی از اين موارد در مورد آنھا صادق است :سابقه قضايی دارند ،متھم به
جرم قضايی ھستند بدون اينکه اين اتھام الزاما در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته باشد ،مرتکب به جرمی شدهاند
اما ھنوز به آن متھم نشدهاند ،در يک سازمان دولتی دست به کالهبرداری زدهاند ،بطور غيرقانونی خدمات تامين
اجتماعی دولتی دريافت کرده اند ،دارای حکم اخراج ھستند اما ھنوز از آمريکا خارج نشدهاند،ا به ھر شکلی
خطری برای سالمت عمومی و امنيت ملی محسوب میشوند.
استخدام ده ھزار مامور اخراج مھاجر
مجازات ايالتھا و محالتی که از طريق محفوظ نگه داشتن منابع فدرال ،از ھمکاری با ماموران دولتی برای
اجرای احکام و اخراج مھاجران خودداری میکنند.
کمکرسانی به کسانيکه قربانی جرمی شده اند که توسط مھاجران غيرقانونی به انجام رسيده است.
جمعآوری جريمهھای مالی دولتی از مھاجران غيرقانونی
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حکم مستثنی کردن مسلمانان و ديگران )امضا شده در تاريخ  ٢٧ژانويه (٢٠١٧
اين حکم دولت فدرال را موظف به اجرای احکام مختلفی از جمله موارد زير میکند:
●
●
●
●
●
●

●

متوقف کردن بيشتر موارد پذيرش پناھندگان برای  ١٢٠روز ،غير از مواردی که پناھندگی بر اساس مذھب است
و پناھنده به عنوان اقليت مذھبی در کشور خود مورد آزار قرار گرفته است.
کاھش پذيرش پناھندگان در سال  ٢٠١٧از رقم صد و ده ھزار نفر يعنی رقم تصويبی دولت اوباما به پنجاه ھزار
نفر.
منع ورود تمام مھاجران و غيرمھاجران از کشورھای معين از جمله ايران ،عراق ،ليبی ،سومالی ،سودان ،سوريه
و يمن.
جستجو در پرونده تمام تقاضاھای مھاجرت و غيرمھاجرت برای موارد تقلب و نگرانیھای مربوط به امنيت ملی.
تسريع در تکميل پروسه انگشتنگاری در سيستم ورود و خروج
تعليق برنامه »عدم نياز به مصاحبه برای ويزا« ) (Visa Interview Waiver Programو ملزم کردن تمام
افراد متقاضی ويزا برای حضور در مصاحبه مگر آنکه از طرف اساسنامه به مصاحبه نياز نباشد .اين بند برنامه
عدم نياز به مصاحبه در موارد ويزای بازديد ) (visitor visaرا تحت تاثير قرار نمیدھد.
بررسی و پايان دادن به موارد عفو منع ورود به دليل فعاليتھای مربوط به تروريسم ،حتی اگر فعاليتھای فرد در
حمايت از »سازمان تروريستی« مربوطه غيرمادی و ناچيز باشد.

حکم امنيت مرز و اخراج )امضا شده در تاريخ  ٢۵ژانويه (٢٠١٧
اين حکم دولت فدرال را موظف به اجرای احکام مختلفی از جمله موارد زير میکند:
●
●
●
●
●
●
●

ساختن ديوار در سراسر مرز جنوبی آمريکا
افزايش امنيت مرزھای جنوبی به نحوی که کسی بدون اجازه نتواند وارد شود
ساختن بازداشتگاهھای جديد نزديک مرز جنوبی
لغو برنامه قانونی »دستگيری و آزاد سازی« ) (Catch-and-Releaseبرای کسانيکه بدون اجازه وارد امريکا
شده اند تا به اين ترتيب اين اشخاص در طول پرونده اخراج شان تحت بازداشت باشند.
استخدام پنج ھزار مامور حمايت مرزی
سختگيری بيشتر در مورد تقاضاھای پناھندگی در جھتی که تعداد بيشتری از اين تقاضاھا رد شود.
مجازات ايالتھا و محالتی که از اجازه دادن به ماموران اجرايی محلی برای ھمکاری با ماموران فدرال مھاجرت
ممانعت میکنند.

 .١١آنچه ممکن است در آينده به وقوع بپيوندد
پيشنويس  DAPA،DACAو حکم اولويت اجرايی
)اين پيشنويس تا ھماکنون يعنی تاريخ  ٣٠ژانويه  ٢٠١٧امضا نشده است(
تا بحال ،دونالد ترامپ متذکر شده است که افراد جوانی که برای  DACAاقدام کردهاند در اولويت اجرای احکام جديد
نيستند .اين بدان معنی است که ترامپ قصد ندارد اشخاص دارنده  DACAرا از امريکا اخراج کند .نسخه پيشنويسی که ما
مشاھده کردهايم ھنوز امضا نشده است .حکم اجرايی پيش نويس می تواند به  DACAخاتمه بدھد .اين حکم دولت فدرال را
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موظف به اجرای احکام مختلفی از جمله موارد زير میکند:
●
●

●
●
●
●

ابطال نامه غير رسمی به تاريخ  ١۵ژوئن  ٢٠١٢که برنامه  DACAرا برقرار کرد.
قبول موارد اجازه کار )) (Employment Authorization Document (work permitsفعلی تحت DACA
تا زمانيکه به تاريخ انقضای خود برسند.
در عين حال ،اجازه کار صادر شده تحت  DACAنمیتواند تمديد شود
توقف اعطای عفو مشروط بيش از پيش )اجازه مسافرت( به ثبتنام کنندگان DACA
ابطال نامه غيررسمی به تاريخ  ٢٠نوامبر  ٢٠١۴که طبق آن اعمال قانون برای والدين افراد سيتیزن و دارای
اقامت دائم را می تواند به تعويق بيافتد )برنامه (DAPA
حذف نامه غيررسمی که طبق آن اجرای قانون اولويتبندی میشود
ھمچنان اجازه میدھد  DACAبه صورت موردی اعطا شود

پيشنويس حکم دريافتکنندگان خدمات دولتی
)ھنوز امضا نشده ،به تاريخ  ٣٠ژانويه(
ما تا به اين لحظه تنھا يک پيشنويس از اين حکم اجرايی ديدهايم که ھنوز امضا نشده است .اين پيشنويس در صورت امضا
مھاجران مخصوصا کسانی که حامی مالی دارند را تحت تاثير قرار میدھد .قوانين خدمات دولتی فعلی فدرال به دولت
اجازه میدھد تا ھزينهٔ خدمات رفاھی داده شده به مھاجر را از حامی مالی دريافت کند ،اما عموما اين قانون به طور تاريخی
در ايالت نيويورک اجرا نمیشد .پيشنويس مذکور ،دولت فدرال را موظف میکند که اين قانون را اجرا کرده و ھزينه
خدمات دولتی که به مھاجر داده میشود را از حامی مالیاش بگيرد.
ضمنا اين حکم اجرايی ،صدور قوانين جديد را پس از گذشت دوران بررسی و نظر خواھی پيگيری خواھد کرد .اين به آن
معنی است که قوانين جديد بالفاصله اجرا نخواھند شد و ما برای تھيه پاسخ و يا مشاوره برای موکالنمان فرصت خواھيم
درباره افرادی است که به مثابه يک ھزينهٔ عمومی در جامعه تلقی میشوند .اين قوانين شرح
داشت .اين قوانين جديد
ٔ
خواھند داد که چنين فردی در چه شرايطی در خطر اخراج يا منع ورود قرار میگيرد.

پيشنويس حکم کارگران خارجی )ھنوز امضا نشده ،به تاريخ  ٣٠ژانويه(
پيشنويس اين حکم اجرايی که ھنوز امضا نشده است دولت فدرال را موظف میکند که:
●
●

●
●
●

سياستھای عفو مشروط را تغيير دھد و امکان تغيير وضعيت کسی که عفو مشروط خورده را به وضعيت اقامت
دائم از بين ببرد .اين محدوديت شامل سفرھای بعد از عفو مشروط ھم میشود.
تغييرات گوناگونی در دستهبندیھای ويزای کارگران خارجی ايجاد کند که شامل موارد زير می شود:
○ امکان تغيير ويزا و وضعيت مھاجرت فرد را محدود میکند
○ شرايط به سمت نظام ارزشی کار و شايستهساالری تغيير خواھد کرد
○ از فرصت کارگران آمريکايی در برابر کارگران تازه وارد خارجی حمايت میکند
○ برنامهٔ اچتوای ) (H2Aکه مربوط به کارگران کشاورزی میشود را کارآمدتر میکند
ترويج استفاده از برنامه ایوريفای )(E-Verify
در مورد ھر گونه آسيب به کارگر آمريکايی از جانب کارگر خارجی تحقيق میکند
اجازهھای کاری که برای افراد خارجی صادر شده و ھمينطور موارد افراد خارجی که در امريکا مجاز به کار
ھستند را گزارش میکند
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 .٣مسائل ديگر
وضعيت حفاظت موقت)(Temporary Protected Status
● ترامپ ھنوز نگفته که آيا وضعيت حفاظت موقت متقاضيان کشورھای واجد شرايط برقرار خواھند ماند يا خير.
● خاتمه دادن به اعطای وضعيت حفاظت موقت بايد از  ۶٠روز قبل به فرد اعالم شود.
● در حال حاضر کشورھای زير شامل وضعيت حفاظت موقت میشوند:
السالوادور ،گينه ،ھايتی ،ھندوراس ،ليبی ،نپال ،نيکاراگوئه ،سيرالئون ،سومالی ،سودان جنوبی ،سوريه و يمن

غير -شھروندان با سوابق محکوميتھای کيفری
● اگر سابقهٔ محکوميتھا کيفری داريد ،حتما با يک وکيل معتبر يا دفتر خدمات قانونی تماس بگيريد
● اگر در حال حاضر و يا در آينده در پروسه پرونده کيفری قرار داريد ،بايد به وکيل خود اطالع دھيد که شما غير-
شھروند ھستيد و نگران عواقب محکوميت کيفری بر مھاجرت خود ھستيد

شما حق داريد
●

●
●
●
●
●

حق سکوت ) :(Right to Remain Silentبدون مشورت با وکيل ،چيزی به ماموران مھاجرت يا پليس نگوييد و
چيزی را امضا نکنيد
○ اطالعاتی بيشتر از اسم و آدرس خود را در اختيار ماموران نگذاريد
○ محل تولد يا مليت خود را در اختيار ماموران نگذاريد
○ دروغ نگوييد و اطالعات غلط ندھيد
○ فقط بگوييد»:من تا زمانی که وکيل نداشته باشم ،جواب ھيچ سوال ديگری را نمیدھم« و سپس سکوت
کنيد.
در خود را بر روی پليس باز نکنيد و به آنھا اجازه ورود ندھيد ،مگر اين که اطمينان داشته باشيد که حکم بازداشت
يا جستجو دارند
ارگانھای شھری اجازه پرسش راجع به وضعيت مھاجرت شما را ندارند ،مگر اين که اين اطالعات برای اعطای
يک سری مزايا الزم باشد
پليس اجازه پرسش راجع به وضعيت مھاجرت شما را ندارد ،مگر اين که مرتبط به تحقيقشان باشد
اگر دستگير شديد با سفارت کشور خود تماس بگيريد
اگر کارتھای عکسدار ديگری داريد ،کارت سفارت و يا پاسپورت کشور خود را برای تعيين ھويت به ھمراه
نبريد

از پيش برنامهريزی کنيد
● يک برنامهٔ اضطراری برای امکان بازداشت يا اخراج احتمالی تھيه کنيد
○ کسی را برای مواظبت از کودکانتان پيدا کنيد
○ کپی مدارک شناسايی خود ھمچون پاسپورت ،شناسنامه و غيره را به کسی که به او اعتماد داريد بدھيد
اگر سوالی داريد و يا نياز به کمک داريد ،لطفا با خطوط مھاجرتی ما با شماره  ٨۴۴٩۵۵٣۴٢۵در روزھای جمعه از
ساعت  ٩:٣٠صبح تا  ١٢:٣٠بعد از ظھر تماس حاصل کنيد.
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