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آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ
ﻣﮑﺰﯾﮏ ،اﻟﺴﺎﻟﻮادور ،ﻫﻨﺪوراس و … ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل
 ۲۰۱۲و ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻃﺮح داﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﯿﺎل ﺧﻮد را از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ااﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۶
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻬﺪﯾﺪی اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ
روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻃﺮح داﮐﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺿﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﻃﺮح داﮐﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﺎر ﺧﻮد اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ً
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﻓﺪاران اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻃﺮح داﮐﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﻌﻠﯿﻖ داﮐﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
روﺳﺎی ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و
اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح داﮐﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روﯾﺎﭘﺮدازان ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺳﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ از ﺳﻮد ﮐﻼن اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزانﻗﯿﻤﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻠﯿﻖ داﮐﺎ،
آﯾﻨﺪه ﻏﯿﺮﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﭘﻞ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن اﮐﻨﻮن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

داﺋﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ و اﺷﺘﻐﺎل روﯾﺎﭘﺮدازان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻣﻮﺳﺲ و رﺋﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ
ﻟﻐﻮ داﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻣﭗ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ روز ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .زاﮐﺮﺑﺮگ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﻤﺎم ﻃﺮح داﮐﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ داﮐﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آنﻫﺎ
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ در ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﯿﺘﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﺎرﻫﺎ در دﯾﺪار ﺑﺎ
روﯾﺎﭘﺮدازاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎون ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﮔﯿﺘﺲ
اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﺮﺣﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺗﺲ ﻣﺨﺮب ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
]]ad_2
Source link

