
 

المللیپیامدهای پیروزی بایدن بر دانشجویان بین

 یادداشت تحلیلی

های پناهندگی آمریکا در دوره سیاست

 بایدن؛ از آرمانگرایی تا واقعیت!
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 متن تحلیل

 

 متحده ایاالت در امنی  دنبال به که افرادی دادن قرار هدف برای کننده مبهم و گیج هایسیییاسیی  اتخاذ

ترامپ در دوران ریاسییی  جمهوری وی مح یییو   مانده دول به جای  هایبودند، به عنوان یکی از میراث

شته، سال چهار طول در. شودمی ستور صدها ترامپ دونالد گذ س  کرده صادر اجرایی د  سی تم تا ا

و  پناهجویان ویژه به مهاجران، در میان بیشیییتری را نارضییایتی و کرده محدودتر را متحده ایاالت مهاجرتی

به  را ترامپ تعداد زیادی از پناهندگان با اتخاذ چنین سییییاسیییتی، دول  مدرک ایجاد کند. فاقد مهاجران

 افرادی پناهگاه عنوان را به آمریکا جهانی جایگاه و انداخته خطر به را جان پناهجویان اجبار بازگردانده،

 جمهور های رئیسوعده این در حالی اس  که .اس  تنزل داده اند،در این کشور بوده امنی  دنبال به که

شایی برای بایدن، جو منتخب،  تالقی به مانند چیزی درمانده جهان، و فقیر افراد روی به متحده ایاالت بازگ

 اس .  ترامپ دونالد گذشته سال چهار هایبا سیاس  وی جمهوری ریاس  دوره کامل

س  شده متعهد بایدن س  نخ   روز 100 در مهاجران را در زمینه اقدامات از ای گ ترده طیف ا  ریا

خاذ خود جمهوری ند، ات له از ک یان جم به سییییاخ  پا دیپورت  موق  توقف مکزیک، با مرزی دیوار دادن 

وی  .مکزیک و متحده ایاالت مرز در فرزندان مهاجر و والدین جدایی پایان دادن به مهاجران  فاقدمدرک و

 از حمای  در را آمریکا تاریخی جمهور، نقش رئیس عنوان های خود، قول داده تا بهدر یکی از سیییخنرانی

 احیا کند.  پناهندگان حقوق از دفاع و پذیر اقشار آسیب

 آسیب ویژه افراد به همواره پناهندگان ،(UNHCR)متحد در امور پناهندگان ملل سازمان عالی کمی اریای

 ایاالت سنتی، طور به. کندمی توصیه امن کشورهای در مجدد اسکان برای را آنها و کرده شناسایی را پذیر

 طور به ترامپ حال، این با پذیرد.می مجدد اسیییکان برای را پناهندگان همه سیییاله تعداد زیادی از متحده

سکان مجدد شده افراد پذیرفته تعداد مداوم  را رقم این اخیراً داده و در ایاالت متحده کاهش را برای ا
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 برنامه اسییتقرار زمان از میزان )کمترین سیی ا کرده تعیین هزار پناهنده 15در حدود  2021 سییال برای

به عنوان  اوباما باراک ،2016 این در حالی اسیی  که در سییال (.1980 سییال در پناهندگان مجدد اسییکان

اما در دوران . داشیییی  را پناهنده هزار 110 پذیرش رئیس جمهور وق  ایاالت متحده آمریکا، قصیییید

 قول اما بایدن .شییدپناهندگان در آمریکا کاسییته می سییاله از تعداد پذیرش هر ترامپ ریاسیی  جمهوری

باشیید و سییقف آن را افزایش دهد. جو بایدن در  داشییته در این خصییو  متفاوتی کامالً رویکرد که داده

س وعده شده ا سکان که های انتخاباتی خود مدعی  شور آمریکا به را پناهندگان مجدد ا  هزار 125 در ک

کودکی را که در جریان پناهجویی در مرز  666 که وعده داده اسیییی  همچنین وی. خواهد رسییییاند نفر

طی  که را هاییسیییاسیی  و داد خواهد پیوند هم به اند راهای خود جدا افتادهآمریکا از خانواده -مکزیک

 به صورت معکوس و به نفع پناهجویان تغییر خواهد داد.  را بوده پناهجویان سالیان اخیر، به ضرر

 کارشیییناسییییان. یکی از کشیییورهای مقصیییید پناهجویان مطرا بوده اسیییی  متحده ایاالت ها،دهه برای 

 اجماع به به مثابه بازگشیی  بایدن، جمهوری دوران ریاسیی  مدعی ه ییتند که پناهندگی گذاریسیییاسیی 

 .دهد ادامه کار این به باید متحده ایاالت که اس  سیاسی

 برنامه بازسییازی ، )IRAP (2پناهندگان حمای  از المللی بین پروژه اجرایی مدیر ،1هلر هر چند به گفته بکا

اعالم  پناهجویی که منتظر هزاران امر برای این اما باشییید، بر زمان اسییی  ممکن متحده ایاالت پناهندگان

 بایدن جدید دول  برای را هاییتوصیه اهمی  ب یاری دارد. این برنامه، وضعی  پناهندگی خود ه تند،

 به کرده اس . این طرا، منتشر کشور این در پناهندگان و پناهجویان پذیرش وضعی  به رسیدگی جه 

صلی زمینه شش شاره دارد، ازبه اقدامات آمریکا در زمینه پناهندگان مرتبط می که ا  الحاق جمله شود ا

 پناهندگان. برای های شغلیفراهم کردن فرص  و خصوصی مالی حمای  ،3خانواده به

جه  یدگی به با تو مه پیچ نا ناهندگی هایبر کان و پ جدد اسییی ندگان م ناه یاالت در پ حده، ا  طیف که مت

 تا گرفته  (UNHCR)کمی یاریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان  از ها،همکاری سیازمان از ایگ یترده

ل  یاریمحلی را در برمی هایدو مه هایآژانس از گیرد، ب ییی نا عال در بر کان هایمحلی ف جدد اسییی  م

 دریاف  یابند رادر ایاالت متحده اسییکان مجدد می که پناهندگانی تعداد با متناسیب ایپناهندگان، بودجه

 نظر از ترامپ، دول  زمان در پناهندگان مجدد اسیییکان کمتر پذیرش که معناسییی  بدان ینا .کنندمی

 امر این که اسیی  شییده آنها از برخی تعطیلی باعث و کرده تنش دچار را هاگروه این از ب یییاری اقتصییادی

 اولیه هایوعده از IRAP کند. اما بنا به گفته هلر، دشیییوارتر خا  مناطق در را مجدد اسیییکان تواندمی

آغاز دوران ریاسیییی   نخ یییتین روزهای در باید جدید دول " که کرد تأکید و کرده اسیییتقبال بایدن

 . "کند ایجاد خطر معرض در افراد از محافظ  برای هاییبرنامه خواهد کرد تا اش، تالشجمهوری

                                                   
1Becca Heller   
2International Refugee Assistance Project   
3 Family reunification  
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س  برای بازگرداندن برنامه بایدن س  جمهوری )برنامه ،4DACA همچنین در تالش ا  که اوباما دوران ریا

شده بودند، ایاالت به کودکی دوران در مدرکی که فاقد مهاجران اخراج از  کرد(،جلوگیری می متحده وارد 

کشور ممنوع الورود به  13که ایران هم جزء  "به خاک آمریکا م لمانان ممنوعی  ورود" به دادن پایان و

 این کشور اس ، اقدام کند. 

 پاسخگویی برای نیاز مورد منابع و انرژی و سنا مجلس جمهوریخواهان در اکثری  مانند عواملی حال، این با

دول   رتیمهاج اصیییالحات مانیف ییی  که باشییید معنی این به اسییی  ممکن ،Covid-19 گیر همه بیماری به

شیییود، بیشیییتر یک رویکرد آرمانگرایانه خواهد تا یک  عملی مدت کوتاه در آنکه از بیش هریس -بایدن

ای که در کوتاه مدت تا میان مدت عملی شییود. از سییوی دیگر نتایج انتخابات آمریکا و رویکرد واقع بینانه

ترامپ مجبور به ترک کاخ سفید اس ، دهد که اگرچه ها نشان مینزدیکی آرای دو نامزد در برخی از ایال 

میلیونی ترامپ نشانگر این اس  که ترامپی م هنوز زنده اس  و هر لحظه ممکن اس   70اما رای باالی 

رو جو بایدن در اتخاذ ترامپ یا شییخصییی با عقاید او دوباره به قدرت بازگردند. از این 2024در انتخابات 

س  سیاس سیا ها به دوره قبل از ترامپ با احتیاط عمل خواهد کرد؛ در غیر های عجوالنه برای بازگش  

های مهاجرتی او از طرف طرفداران ترامپ و یا مجلس سیینا مقاوم  شییکل این صییورت در برابر سیییاسیی 

خواهد گرف . از طرف دیگر، با آسیییب دیدن اقتصییاد آمریکا و بیکاری چند میلیون نفر در دوره کرونا، جو 

های شییغلی به آنها با محدودی  مواجه های پذیرش پناهندگان و ارائه فرصیی بایدن در اتخاذ سیییاسیی 

خواهان؛ هر چند تعداد خواهد شیییید، به ویژه از نظر هم یییو نمودن افکار عمومی و بخصیییو  جمهوری

 پناهندگان پذیرفته شده ب یار ناچیز باشد. 

 

 

                                                   
4Deferred Action for Childhood Arrivals  
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 از آرمانگرایی تا واقعیت!
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