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 هشدار سازمان ملل:
 جهان در آستانه قحطی تاریخی

رئیس برنامه غذای جهانی وابســته به سازمان  �
ملل هشــدار داد جهان برای پرهیــز از بروز فاجعه 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا باید فورا دســت به 
کار شود.این ســازمان در گزارشی برآورد کرده شمار 
کسانی که از گرســنگی رنج می برند ممکن است از 
۱۳۵ میلیون نفر به بیش از ۲۵۰ میلیون نفر برســد.
برنامه جهانی غذا می گوید جمعیت ۱۰کشــوری که 
جنگ زده، یا دچار بحران اقتصادی و تبعات تغییرات 
اقلیمی هستند بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.
چهارمین گزارش ساالنه جهانی درباره بحران آذوقه 
به خصوص وضعیت در یمن، جمهوری دموکراتیک 
کنگو، افغانســتان، ونزوئال، اتیوپی، سودان جنوبی، 
سودان، سوریه، نیجریه و هائیتی را شکننده می داند.

براســاس این گزارش، در ســودان جنوبی ۶۱ درصد 
جمعیت سال پیش دســتخوش بحران غذایی بود.
حتی پیــش از اپیدمی کرونا، بخش هایی از شــرق 
آفریقا و جنوب آســیا به دلیل خشک سالی و بدترین 
هجوم ملخ هــا در چند دهه اخیر با کمبود شــدید 
مواد غذایی روبه رو بودند.دیوید بیزلی، رئیس برنامه 
غذای جهانی، در سخنانی از طریق تماس ویدئویی 
در شــورای امنیت ســازمان ملل گفــت جهان باید 
«عاقالنه و به ســرعت وارد عمل شود. ممکن است 
در فقــط چند ماه با چندین قحطی در ابعاد تاریخی 
روبه رو شویم. واقعیت است که وقت با ما یار نیست. 
به باور من با تخصص و شراکتی که داریم، می توانیم 
تیم ها و برنامه های الزم را بچینیم تا مطمئن شویم 
اپیدمــی جهانــی کووید۱۹ به یک بحــران غذایی و 
فاجعه انســانی تبدیل نشــود».رئیس برنامه غذای 
جهانی که بــه تازگی پس از ابتال به کووید۱۹ بهبود 
یافته، گفت بشر با بحرانی که از زمان جنگ جهانی 
دوم ســابقه ندارد، روبه روســت.به گفته بیزلی، اگر 
سازمان ملل موفق به تهیه بودجه و آذوقه بیشتری 
نشود، ۳۰ میلیون نفر یا بیشتر در چند ماه جان خود 
را از دست دهند. اما مشکل این است که کشورهای 
اهداکننده خود بــه دلیل اپیدمی با تقبل هزینه های 
گزاف مالی روبه رو هستند.بیزلی می گوید کسی به او 
نگفته کشورش به آســیب پذیرترین ها پشت خواهد 
کرد، اما اذعان کرد  کشــورها ابتــدا باید به نیازهای 
داخلی خود رسیدگی کنند.او هشدار داد: «به نحوی 
از انحا جهــان این هزینه را پرداخــت خواهد کرد» 
بنابرایــن به گفته او بهتر اســت جهانیان با تکیه بر 

فاکت ها، نه ترس، با هم همکاری کنند.

مدیریــت ملی مقابله با ویــروس کرونا در آلمان 
را آنــگال مرکل، صدراعظــم و «ینس شــپیل»، وزیر 
بهداشــت دولــت او هدایــت می کننــد امــا خالف 
تصورها، ایــن روزها تأثیرگذارترین فــرد در مقابله با 
همه گیری ویروس کرونا یک فرماندار ایالتی اســت: 
«مارکــوس زودر»، رئیــس دولت منطقــه  ای ایالت 

باواریا، مهم ترین ایالت آلمان.
بــه گــزارش فاریــن پالســي، این سیاســت مدار 
۵۳ ســاله از زمان شــیوع بیماری همه گیر کرونا، در 
جریــان مدیریت بحــران در ایالت باواریــا به ویژه با 
صدور اعالمیه های آمرانه درباره قرنطینه و تعطیلی 
بسیاری از کســب وکارها، انجام آزمایش های گسترده 
از مــردم و دیگر اقدامات بهداشــت عمومی، توجه 
افکار عمومی در سراسر آلمان را به خود جلب کرد.

جلب نظــر افــکار عمومی و رســانه های آلمان 
به ســوی زودر صرفا به دلیل اقدامــات و تصمیمات 
او نیســت. به طورکلــی اقدامــات زودر، مانند دیگر 
نخســت وزیران ایالت هــای آلمــان با تأییــد دولت 
فــدرال این کشــور صورت گرفته اســت. از ســوی 
دیگر نظرســنجی های اخیر نشــان می دهد که زودر 
از حمایــت بی ســابقه ۹۴درصدی در ایالــت باواریا 
برخوردار اســت. امــا آنچه توجه ها را به ســمت او 
جلب کرده، هیچ کدام از این دو مورد نیســت. سبک 
متمایز و منحصربه فرد رهبری او باعث شده تا نامش 
به عنوان یکــی از اصلی ترین گزینه های صدراعظمی 
آلمــان پس از کناره گیری مرکل در پایان ســال ۲۰۲۱ 

مطرح شود.
بــرای آنهایی کــه خــارج از آلمان هســتند، به 
دالیلی منطقی ممکن اســت نام زودر کامال ناآشــنا 
باشــد؛ تا قبل از بروز بحران کرونا، این سیاســت مدار 
تندخوی اهل نورنبرگ، دو سالی بود که رئیس دولت 
منطقه  ای باواریا شــده بود. زودر حدود یک سال بعد 
از آن هم به رهبری اتحاد سوسیال  مسیحی در ایالت 
باواریا رسید. این حزب خواهرخوانده حزب دموکرات 
مسیحی آنگال مرکل خوانده می شود. بااین حال زودر 
در یکی، دو سال اخیر چندان مورد توجه نبود و شیوع 
ویــروس کرونا فرصتی را در اختیــار زودر قرار داد تا 
خودی نشــان دهد. اولین دســتورها بــرای قرنطینه 
و تعطیلــی مدارس و کســب وکارها از ســوی زودر 
صادر شــد. در کمتر از یک ماه، زودر به محبوب ترین 
سیاست مدار آلمان تبدیل شد و محبوبیت او حتی از 
آنــگال مرکل هم فراتر رفت. این تحوالت باعث شــد 
تا محاســبات میــان احزاب محافظــه کار و متحدان 
مــرکل برای تعییــن صدراعظم بعــدی آلمان دچار 
تغییــر و تحوالتی شــود. زودر در این مــدت در کنار 
تصمیم گیری های قاطع براي حفظ امنیت و بهداشت 
عمومــی، همراهــی زیادی با مردم داشــت و تالش 
کرده تا اقدامات قاطعانــه اش به جای ایجاد ترس و 
وحشــت در مردم، با همراهی آنها نتیجه بهتری به 

دست آورد.
واکنش فوری به شیوع کرونا

زودر اولین مقام ارشــد ایالتــی در آلمان بود که 
دســتور اقامت در خانه و تعطیلــی مدارس را صادر 
کــرد. هنگامی کــه اولین مبتال به ویــروس کرونا در 
باواریا شناسایی و مشخص شد که فرد مبتال به تازگی 
از تیــرول اتریش به ایــن منطقه آمده اســت، زودر 
خیلــی زود وارد عمل شــد و اعالم کــرد که دولت 
ایالــت باواریا کنترل همه چیز را در دســت می گیرد 

و محدودیت هــا را وضــع خواهد کــرد و در انتظار 
اقدامات دولت فدرال باقــی نمی ماند. تعطیلی ها و 
محدودیت های گســترده  ای که زودر در ایالت باواریا، 
قلب اقتصادی آلمان وضع کرد، زمانی صورت گرفت 
که دولت فــدرال هنوز هیچ اقدامی بــرای قرنطینه 
نکــرده بود. پــس از آنکه تمام ایالت هــای آلمان بر 
اساس دستورات دولت فدرال، محدودیت هایی برای 
مقابله با ویروس کرونا اعمــال کردند، اما بازهم این 
محدودیت ها قابل مقایسه با قوانین سخت گیرانه  ای 
کــه زودر در باواریــا به اجرا گذاشــت، نبــود (تمام 
ایالت های آلمان به شــهروندان خود توصیه کرده اند 
تا از ماســک استفاده کنند اما زودر استفاده از ماسک 
در باواریــا را اجبــاری کــرده اســت).زودر در بحث 
بازگشــایی مراکز آموزشــی و اقتصادی هم با دولت 
فدرال وارد بحث شــده و اعالم کرده که تعطیلی ها 
در ایالــت باواریا حتی پس از پایــان محدودیت های 
اعمال شده از سوی دولت آلمان ادامه خواهد یافت. 
«رومــن دینینگــر»، تحلیلگر روزنامه «ســوددویچه 
زایتونگ» و نویســنده زندگی نامــه زودر می گوید: «با 
شــناختی که از شــخصیت و توانایی های زودر دارم، 
بحــران کرونــا را فرصتــی می دانم کــه زودر در آن 
می تواند جدیت، اقتــدار و توانایی های مدیریتی خود 
را اثبات کند. قدرت زودر در ایجاد ارتباطات گســترده 
است. او فردی پرانرژی و با اعتمادبه نفسی باالست و 

ترس در تصمیم گیری های او جایی ندارد».
تغییــر و تحوالت غیرمنتظره  ای که در پی شــیوع 
ویروس کرونــا در تمام دنیا رقم خورده، فردی جدید 
را برای جانشینی مرکل مطرح کرده است. فردی که 
توانایی های باالی خود در مدیریت بحران را در دوره 
شــیوع این ویروس به خوبی نشان داد. زودر پیش از 
این بارها تمایل خود بــرای ورود به رقابت انتخابات 
سراسری را تکذیب کرده بود اما تردید چندانی وجود 
ندارد که اگر زودر شــانس باالیی برای صدراعظمی 
آلمان داشــته باشــد، ایــن شــانس را رد نمی کند. 
درحال حاضــر گزینه های زیادی بــرای رهبری حزب 
«اتحاد دموکرات مسیحی» و جانشینی مرکل مطرح 
شــده اند اما هیچ کدام از محبوبیــت زودر برخوردار 

نیستند.
طلسم «اتحاد سوسیال مسیحی»

زودر بــا وجود اینکــه ۵۳ ســال دارد، یک چهره 
کهنــه کار و باتجربــه در سیاســت آلمان محســوب 
می شــود. حضور زودر در «اتحاد سوســیال مسیحی» 

آلمــان از ۱۶ســالگی رقم خــورد. او از همــان زمان 
سرسختی و جاه طلبی خود را نشان داد. زودر در سال 
۱۹۹۴ با ۲۷ سال جوان ترین عضو پارلمان ایالتی باواریا 
نام گرفت و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ وزیر دارایی قدرتمند 
این ایالت بود. مداخله های گســترده زودر در جایگاه 
وزیر دارایی ایالت باواریا نشــان دهنده فلسفه سیاسی 
حزبی بود که از آن برخاســته و این می تواند چالشــی 
جدی برای او در مســیر انتخــاب به عنوان صدراعظم 

آلمان و اجرائی این سیاست ها در سطح ملی باشد.
زودر یکــی از حامیان سرســخت سیســتم توزیع 
فدرال آلمان در ایالــت باواریا به عنوان دومین ایالت 
ثروتمنــد آلمــان بود. این سیســتم با هــدف کمک 
ایالت های ثروتمند به ایالت های کمتر ثروتمند ایجاد 
شــده اســت. این سیســتم را می توان ماحصل نگاه 
پوپولیستی حزب سوسیال مســیحی در ایالت باواریا 
دانســت که به باواریانیســم مشــهور شــده و هدف 
آن حمایــت از دولت هــای ایالتی، شــهروندان آن و 
حفاظــت از فرهنگ ایالت در برابــر فرهنگ خارجی 

(حتی فرهنگ دیگر ایالت های آلمان) است.
باواریانیســم معموال جنبــه  ای محافظه کارانه و 
نســبتا پوپولیســتی دارد و نخســت وزیران این ایالت 
عموما با سیاســت های مهاجرپذیر لیبرال ها مخالف 
هســتند. زودر هــم در این میان مســتثنا نیســت. او 
بارها با سیاســت مرکل در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ 
بــرای بازکردن مرزها به روی حدود ۹۰۰ هزار مهاجر 
مخالفــت کرده بــود.زودر ورود میزان کنترل نشــده 

مهاجران به آلمان و ایالت باواریا را خالف ارزش ها و 
فرهنگ مسیحی این کشور می داند و هشدار داده بود 
کــه تقریبا تمام مهاجرانی که وارد باواریا می شــوند، 
هیچ سنخیتی با فرهنگ مســیحی و پروتستان مردم 
این منطقه ندارند. این هشــدارها که تا حدی نزدیک 
به شعارهای افراط گرایانه حزب راست گرای افراطی 
«آلترناتیــو بــرای آلمان» بــود، باعث شــد تا برخی 
رأی دهنــدگان محافظه کار در ایالــت باواریا به حزب 

«اتحاد سوسیال مسیحی» متمایل شوند.
زودر در دو ســال اخیر و پس از آنکه حزب سبزها 
و نیز آلترناتیو برای آلمان موفق شــدند پیروزی هایی 
در ایالــت باواریــا که پایگاه ســنتی حزب سوســیال 
مســیحی بود، به  دســت آوردند، تالش کرد تا چهره   
میانه روی خود را بیشتر به نمایش بگذارد و با اتخاذ 
سیاست هایی در حمایت از محیط زیست و تغییرات 
اقلیمی توانســت ســبزها را با خود همراه کند. زودر 
در این مســیر حتی اهدای خودکارهای پالســتیکی و 
بادکنک را در کمپین های خود ممنوع کرده است. این 
اقدامات شــاید چندان مورد توجه قرار نگرفته باشند 
اما نظر مثبت حزب ســبزهای آلمان را جلب کرده و 
می توانــد نوعی ســرمایه گذاری زودر برای انتخابات 

سراسری ۲۰۲۱ باشد.
با این حال نکته  ای که نباید از نظر دور داشــت، این 
است که تاکنون هیچ سیاست مداری از حزب «اتحاد 
سوسیال مسیحی» نتوانســته به صدراعظمی آلمان 
برسد و این بار انتظار می رود این طلسم شکسته شود. 
درســت است که رسیدن به جایگاه رهبری این حزب 
مســتلزم حمایت گســترده افکار عمومــی در ایالت 
باواریا اســت اما برای کســب جایــگاه صدراعظمی 
آلمــان حمایت گســترده ملی الزم اســت که حزب 
سوسیال مســیحی هنوز در این راستا موفقیتی کسب 
نکرده اســت. اما به نظر مي رســد توانایی قابل توجه 
زودر در مدیریــت بحــران کرونا در منطقــه باواریا و 
جلب توجه افکار عمومی در آلمان توانســته باشــد 
این نقطه ضعف همیشــگی حزب سوسیال مسیحی 
را از بیــن ببــرد. الزم اســت زودر در آخرین مرحله 
مدیریت بحران کرونا همان گونه که به خوبی توانست 
این ایالت را در جریان شــیوع ویروس کرونا مدیریت 
کنــد، برای خروج از این وضعیت و دوران پســاکرونا 
هم برنامــه  ای قابل توجه برای ایالت باواریا داشــته 
باشــد که موفقیت در این امر هم مستلزم بهره مندی 

از نوعی دیگر از مدیریت بحران است.

جلب توجه افکار عمومی آلمان به مدیریت بحران «مارکوس زودر»

رونمایی کرونا از جانشین خانم صدراعظم کرونا یا بایدن
کدام رقیب ترامپ می شوند؟

در ابتدای انتخابات درون حزبی دموکرات ها، کمتر  �
کســی فکر می کرد که جو بایدن بتواند به عنوان رقیب 
نهایی ترامپ معرفی شــود؛ نامزدهایی مانند بوتجیج 
که شگفتی ســاز شــد یا الیزابــت وارن که توانســت 
به خوبی در نظرســنجی ها رشد کند، بودند، اما شانس 
برنی ســندرز سوسیالیســت بیشــتر از دیگر رقبا بود. 
آنچــه ورق را برگرداند و موجب شــد تا گمانه زنی ها 
و امیدهــای انتخاباتی جای خــود را به واقعیت های 
موجود بدهد، انتخابات مقدماتــی ایالتی بود؛ اتفاقی 
که برگ برنده را به دســت جو بایــدن داد. اگرچه در 
ابتدا فرد نهایی برای رقابت با ترامپ نامعلوم بود، اما 
تحلیل ها موجب می شــد فقط دو نام به عنوان رقیب 
ترامپ مطرح باشــند؛ بایدن و سندرز. همین موضوع 
احتمــاال جریان اصلی در تحلیل هــای انتخاباتی کاخ 
سفید و مشاوران ترامپ هم بوده است؛ چرا که او روی 
گزینه بایدن، تمرکز بیشتری داشت و تلقی جدی تری از 
رقیب نسبت به بایدن وجود داشت تا آنجا که مرزهای 
رقابت را از آمریکا فراتر برده و ترامپ را وادار کرد برای 
ضربه زدن به رقیب احتمالی خود (در گذشته و رقیب 
اصلی اش در اکنون) دست به دامان اوکراینی ها شود؛ 
به طوری که ماجــرای اوکراین گیت پیش آمد و ترامپ 
تا پای میــز محاکمه برای اســتیضاح نیز پیش  رفت. 
بایدن چهره ای شناخته شده برای آمریکایی ها است. او 
هشت سال به عنوان اصلی ترین یار اوباما ایفای نقش 
کرده اســت.از اولین پیامدهای سیاسی شیوع بیماری 
همه گیــر «کووید ۱۹» در آمریکا، تســریع روند انتخاب 
نامزد حــزب دموکرات بود؛ پروســه ای کــه منجر به 
انتخاب بایدن به عنوان گزینه نهایی دموکرات ها شد.از 
ســوی دیگر، مواجهه دولت آمریکا و شــخص ترامپ 
با بحران مذکور، با انتقادهای زیادی به ویژه در ســطح 
داخلــی مواجه بوده و اختالف های شــدیدی را میان 
دولت و مقام های ایالتی به  وجود آورده است. ترامپ 
در یکی، دو سال اخیر همواره موفقیت های اقتصادی 
خود را به رخ رســانه ها و رقبای خود می کشــید؛ حاال 
آمریکا درگیر شــیوع کرونا شده و به نظر می رسد کرونا 
تبدیل به پاشــنه  آشــیل وی در انتخابــات  آتی آمریکا 
شود. بحران اقتصادی ناشــی از این همه گیری، بسیار 
بزرگ تر از بحران مالی و اقتصادی ســال ۲۰۰۸ خواهد 
بــود. این بحــران می تواند منجر بــه پایین ترین میزان 
رشد اقتصادی در ۷٤ ســال اخیر در آمریکا شود.یکی 
از عواملی که می تواند تأثیــر زیادی بر انتخابات آینده 
آمریکا داشته باشد، وضعیت اقتصاد و نرخ بی کاری در 
این کشور است. ترامپ محبوبیت خود را در سال های 
گذشته بر اساس رشد اقتصادی به دست آورد. در سه 
سال گذشته آمار بی کاری به نسبت باالیی کاهش یافت 
و آمریکا شاهد رشد اقتصادی مناسبی بود. اگرچه این 
رشــد اقتصادی از زمان ریاســت جمهوری اوباما آغاز 
شده بود؛ اما مزایای این رشد نصیب ترامپ شد.اقتصاد 
موضوعی اســت که کارشناسان و مقامات اقتصادی و 
بیشتر از همه ترامپ را نگران کرده است. هم زمانی این 
وضعیت با کاهش قیمت نفت بر اثر رقابت عربستان 
و روســیه، ضربه دیگری به دولت آمریکاســت. همه 
این تحــوالت می تواند مقدمه بــروز بحران اقتصادی 
جدیدی در آمریکا شود. انزواگرایی و شعار اول آمریکا، 
اگرچه در انتخابات قبلی به نفع ترامپ تمام شــد، این 
بار می تواند به پاشــنه آشیل او تبدیل شود.نظرسنجی 
مشــترک «هیل» و «هریس ایکس» نشان می دهد ۵۲ 
درصد مــردم آمریکا از عملکرد دولت ترامپ ناراضی 
هســتند.بزرگ ترین تهدیــد علیه ترامــپ در انتخابات 
ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۰، نزول و رکود اقتصادی 
است که می تواند دستاوردهایش را در بخش اشتغال 
و دســتمزد معکــوس کند. از ســوی دیگــر، یکی از 
روش های ترامپ برای پیــروزی در انتخابات، افزایش 
میزان مشارکت است. اگر بحران کرونا در آمریکا برای 
مدت زمان بیشــتری و تا روزهای نزدیک به انتخابات 
در این کشــور ادامه پیدا کنــد، ترامپ با بحرانی جدی 
روبه رو خواهد شــد.تا انتخابات ریاست جمهوری آبان  
در آمریکا، زمان بسیاری باقی است و در سپهر سیاست 
عملــی، زمانی درخــور توجه و سرنوشت ســاز تلقی 
می شود؛ پس نمی توان درباره آینده چندان با قاطعیت 
ســخن گفت، اما آنچه در چارچوب سیاست نظری و 
بر پایه تحلیل روندها می توان دریافت، این اســت که 
ترامــپ برای انتخاب مجدد راه دشــواری نســبت به 
دوره قبل از کرونا در پیش دارد.در یک نظرســنجی که 
از ســوی دانشــگاه «مان ماوث» انجام شده ست، ۴۸ 
درصد از شــرکت کنندگان گفته اند در رقابت بین بایدن 
و ترامپ، به بایدن رأی خواهند داد و ۴۵ درصد ترامپ 
را انتخاب کرده اند. به نظر می رسد فروکش کردن سیر 
صعودی بازار بــورس آمریــکا، به خواب رفتن چرخه 
اقتصــادی و در نهایــت، متهم جلــوه دادن ترامپ به 
ســهل انگاری برای مقابله با ویــروس کرونا می تواند 
اقبال کم نظیر او برای حفظ سکان کاخ سفید در چهار 
ســال آتی را بیــش از آنچه انتظار مــی رود، کم فروغ 
کنــد. ترامپ بعــد از تجاهل هــای عامدانــه در باب 
اهمیت ویروس کرونا، باالخره قانع شــد باید موقعیت 
پیش آمده را به نفع خود تغییر دهد؛ پس در حالی که 
همه کارزارهای انتخاباتی آمریکا متوقف شــده است، 
از تریبونی که کاخ ســفید در اختیارش قرار داده، برای 
عرضه توانمندی های خود استفاده می کند. از اکنون تا 
زمان انتخابات ۲۰۲۰، ناشناخته های زیادی وجود دارد، 
اما واقعیت آن اســت که ســقوط یا صعود ترامپ به 
میزان توانایی او در مهار کرونا ربط دارد. با این حال، راه 

برای بایدن نیز چندان هموار نیست. 

نگاه

رئیس جمهــوری آمریکا  روز گذشــته یک فرمان 
اجرائــی را امضــا کــرد که بــر اســاس آن صدور 
گرین کارت را برای متقاضیان به مدت ۶۰ روز تعلیق 
خواهد کــرد. ترامــپ همچنین از احتمال تشــدید 
محدودیت هــای مهاجرتی در این زمینــه خبر داده 

است.
ترامپ گفته اســت که این اقــدام را به  دلیل نیاز 
به «محافظت از کســب وکار شــهروندان بی کارشده 
آمریکایــی» ناشــی از شــیوع ویروس کرونــا صادر 
می کند. رئیس جمهور آمریکا گفــت: «غیرمنصفانه 
و غلط اســت اگر آمریکایی هایی کــه کار خود را به 
دلیل شیوع ویروس از دست داده اند، موقعیت کاری 
خــود را به مهاجرانی که از خــارج آمده اند، بدهند. 
می خواهیــم از نیــروی کار خود محافظــت کنیم و 
هرچه جلوتر برویم بیشتر از آنها محافظت خواهیم 

کرد».
دونالــد ترامپ اظهــار کرد، این تعلیــق ۶۰ روزه 
شــامل متقاضیان کارت ســبز (گرین کارت) یا اقامت 
دائم در آمریکا خواهد شــد و شامل کسانی که برای 
اشــتغال وارد آمریکا می شــوند، نخواهد شــد. این 
فرمان همچنین شامل افرادی که به طور موقت وارد 

ایاالت متحده می شوند نخواهد شد.
رئیس جمهــوری آمریکا تأکید کرد کــه در پایان 
ایــن ۶۰ روز بار دیگر ابعاد این فرمان اجرائی را مورد 
بازبینی قــرار خواهــد داد و در ایــن زمینه تصمیم 

خواهد گرفت.
ترامــپ تصریح کــرد در این زمینه اســتثناهایی 

وجود خواهد داشت.
به دلیــل همه گیری ویروس کرونــا، روند صدور 
روادید معمول ورود به آمریکا، از جمله روادیدهای 
مهاجرتــی، توســط کنســولگری های آن کشــور در 

بسیاری از کشورها موقتا متوقف شده است.
شــیوع ویروس کرونا در آمریکا تاکنون نزدیک به 

۴۴ هزار قربانی برجای گذاشته است.
و  اجتماعی  فاصله گــذاری  اعالم شــده  مقررات 
قرنطینه که از ســوی مقام های دولت آمریکا اعالم 
شده، پیامدهای اقتصادی گســترده ای در پی داشته 
است. میلیون ها نفر به دلیل شیوع ویروس کرونا کار 

و شغل خود را از دست داده اند.
به گــزارش رویترز، تــا روز سه شــنبه، حدود ۲۲ 
میلیون نفــر در آمریکا برای دریافت مزایای بی کاری 

ثبت نام کرده اند.
دولت آمریکا بــرای مقابله با پیامدهای شــیوع 
ویروس کرونا در این کشور تاکنون نزدیک به سه هزار 

میلیارد دالر به اقتصاد  این کشور تزریق کرده است.
در ایــن میــان، منتقــدان ترامــپ می گویند که 
دولت او از ایــن اپیدمی برای اعمال سیاســت های 
ضدمهاجرتی اســتفاده می کند. کنتــرل مهاجرت از 
شــعارهای ترامــپ در کارزار انتخاباتی ســال ۲۰۱۶ 
و در میــان موضوع هــای موردعالقــه او به عنــوان 

رئیس جمهور بوده است.
به گفتــه وزارت امنیت ملی آمریکا، ســال پیش 
کمــی بیش از یــک میلیون نفــر کارت اقامت دائم 
آمریــکا را دریافت کردند. این گروه عمدتا از مکزیک، 
چیــن، هنــد، جمهــوری دومینیک، فیلیپیــن و کوبا 
می آمدنــد. بیش از نیمی از این گروه کســانی بودند 
که از قبل در آمریکا حضور داشــتند و تنها موقعیت 
حقوقــی آنها تغییر کرد و ۴۵۹ هزار نفر هم از خارج 

وارد شدند.
در ســال ۲۰۱۹ همچنین حدود ۳۰ هزار پناهنده 
وارد آمریکا شــدند کــه اغلب اهل کنگــو، میانمار، 

اوکراین، اریتره، افغانستان و سوریه بودند.

فرمان جدید ترامپ
ممنوعیت مهاجرتى دوماهه در آمریکا

سیدمجتبى جالل زاده
 کارشناس مسائل آمریکا
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