دﻻﯾـﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ دوﻟـﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎ۳ /
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻬـﻢ ﺗﺮاﻣـﭗ ﺑـﺮای اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤـﺪه /اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺮدم
ـﺖ
ـﮏ /در دوﻟـ
ـﻪ ﻣﮑﺰﯾـ
ـﺎ ﺑـ
آﻣﺮﯾﮑـ
آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧﻬـﺎدی وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐـﻪ
ﺣﺮف آﺧﺮ را ﺑﺰﻧﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ
دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ وی راه ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻨﮕﺮه
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺮف اول و آﺧﺮش را ﺑﺰﻧﺪ و ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﻓﻮاد اﯾﺰدی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ؛ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  2020و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎر ﺧﻮدش را
از اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮای دوره دوم ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺮاﻣﭗ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ داﺷﺖ؛ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر،

ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﯾﺪه ای ﮐﻪ وی در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎری ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻼه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮد و ﺳﻮﻣﯿﻦ آن ﺑﺤﺚ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﺑﺮای وی ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ وی راه
ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺮف اول و آﺧﺮش را ﺑﺰﻧﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺰدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ “ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﻣﺮزی ﭼﯿﺴﺖ؟”
ﮔﻔﺖ :دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس دارﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن از ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ و
در واﻗﻊ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺮدم از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در دﺳﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﺸﺮی از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﮋاد
ﭘﺮﺳﺘﯽ دارﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ رای دادﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺟﺬب رای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﻮار را ﻧﻤﺎد آن ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮدش
ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ “آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺪﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟” ﮔﻔﺖ” :ﺑﻠﻪ اﮔﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻮار را ﺑﺴﺎزد؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﻣﺮزی ﺳﺒﮏ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺰدی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺮوج دﯾﻮار را دور ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و
روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺧﺮوج وﺟﻮد دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﯾﻮار ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺪی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻨﺎر دﻋﻮاﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﻮل
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ دﻋﻮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ “ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟” ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﮐﺎرش
را از اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﯾﮏ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای
ﺑﺎزﮐﺮدن دوﺑﺎره دوﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﺰدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  17روزه دوﻟﺖ را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ارﺳﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺟﺎره
ﺑﻬﺎی آﺧﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در
ازای اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ
ﻗﺪری وﺿﻌﯿﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺰدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ “ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ از روﻧﺪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟” ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻼ ً ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
داﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺰﯾﺪی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در آﺧﺮ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﻣﻮاﺿﻊ
ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻗﻮه
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮه دﯾﮕﺮ را زور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ.

اﯾﺰدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻬﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ را
ﺑﺰﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ورود ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.

