ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۲۷ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ  127ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺮاﻣﭗ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻞ

ﺳﺎﺧﺘﻪ.

در ﺑﯿﻦ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺘﺮ ،اﯾﻨﺘﻞ ،ردﯾﺖ ،ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،ﻟﯿﻔﺖ،
ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ،ﭘﯽ َﭘﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﯾﻠﭗ ،اﯾﺮ ﺑﯽ ان ﺑﯽ ،اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ،دراپ ﺑﺎﮐﺲ ،اچ ﭘﯽ و ﺣﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اوﺑﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ در ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎوره ﺗﺮاﻣﭗ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ،

اﻣﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺗﺴﻼ و اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻨﻮز در
ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎوره اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮاﻣﭗ ﺣﻀﻮر دارد.

داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ،
اﮐﻨﻮن ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده و اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ:

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد روﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ،اﺳﺘﺨﺪام و ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪاد ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم،
ﺛﺒﺎت ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از آن ﻫﺮاس دارﻧﺪ ،اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎب ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﻗﺮار

ﮔﺮدد.
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