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آمريكا، كانادا،  متحدهاياالتبشر در كشورهاي  مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها و اخبار آشكار به ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 مهرماهفرانسه و انگليس، در شهريور و 

 يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندست
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها قرارگرفته

  

  آمريكا متحدهاياالت*

صوص ر خ، د1397 مهرماه 4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.اِس، در روز چهارشنبه  -1
مريكا، جمهوري آسخنراني دانلد ترامپ، رئيس دربارهابراز نگراني نهادهاي حقوق بشري و امدادرسان 

  :شامل محورهاي زيردر هفتاد و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 

دي جمهور آمريكا در سازمان ملل، مبني بر اتخاذ رويكراشاره به بخشي از اظهارات رئيس الف)
هاي ها، تنها به سازمانگونه كمكاين يو اعطا متحدهاياالتهاي خارجي در رابطه با كمك سرسختانه

  گذارند؛هادهايي كه به اين كشور احترام مين -دوست آمريكا  
، مبني بر قرار گرفتن دانلد 3المللي صليب سرخ، رئيس كميته بين2اشاره به اظهارات پيتر مورِر ب)

ترين نهاد جهان، تنها براي مورد انتقاد و سرزنش قرار دادن در چندمليتيترامپ در جايگاه سخنراني 
  گرايي به آن؛منفي ياين نهاد و القا

                                                            
بان حقوق بشر ديده )؛Amnesty Internationalالملل ()؛ سازمان عفو بينThe Hillكنگره آمريكا (تحليلي هيل، وابسته به  –سايت خبري  1

)Human Rights Watch( شبكه خبري سي.ان.ان )؛CNN) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press وي شبكه خبري سي. تي)؛
 )؛ شبكه خبري سي.بي.اسVOA Newsخبري صداي آمريكا ( شبكه )؛The Independent)؛ روزنامه اينديپندنت (CTV Newsنيوز (

)CBS News سايت گلوبال نيوز ()؛Global News) ؛ روزنامه گاردين(The Guardianيكنتحليلي واشنگتن فري ب –سايت خبري  )؛ 
)Washington Free Beacon تحليلي ميدل ايست آي ( –) و سايت خبريMiddle East Eye.(  

٢ Peter Maurer 
٣ International Committee of the Red Cross (ICRC) 
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الملل در آمريكا، مبني بر تداوم يافتن ، مدير سازمان عفو بين4اشاره به اظهارات مارگارت هوانگ ج)
درون ساختار سازمان ملل و تأكيد حمالت دانلد ترامپ به حقوق بشر، نه تنها در كشور خود، بلكه در 

گرايي اين كشور نمايي از استثناء مثابهبهالمللي از سوي دولت آمريكا، بر تداوم يافتن رد معيارهاي بين
المللي به قطع كامل رحمانه آن به پناهندگان، همچنين تهديد كردن نهادهاي بينو پشت كردن بي

جمهوري آن، به جاي ها به رئيسس ميزان احترام گذاردن آنها، بر اساهاي آمريكا به اين سازمانكمك
  هاي بشردوستانه؛مبنا قرار دادن نياز مبرم اين نهادها به كمك

بان حقوق بشر، مبني بر المللي در ديده، مدير برنامه عدالت بين5اشاره به اظهارات ريچارد ديكر د)
نوازي موسيقي گوش منزلهبهو برشمردن آن،  6الملليتهديدهاي دانلد ترامپ عليه ديوان كيفري بين

  براي رهبران مستبد و جنايتكاران جنگي و
  تأكيد بر ابراز نگراني اين مسئوالن حقوق بشري در خصوص ه)
هاي بتوضعيت ناگوار و بحران بشري در سوريه، يمن، ليبي، خاورميانه و عراق، همچنين مصي -

كننده تأثير نگران ازجملههاي آتي، ها بر نسلو تأثير اين بحرانمسلمانان روهينگيايي گريخته از ميانمار 
  و دردناك جنگ بر كودكان سوري؛

ردن هاي متعدد مسلح و تنها تمركز كبه فراموشي سپردن منازعات جاري در ليبي، در ميان گروه -
ورهاي ن به كشر مهاجران آفريقايي براي رسيد، محل گذاعنوانبهالمللي بر ايفاء نقش آن جامعه بين
  اروپايي و

ميليون نفر از مردم اين كشور  22رو به وخامت گذاردن بحران بشري در يمن، با توجه به نياز  -
نفر يمني با عدم امنيت  3هاي اضطراري و مواجه بودن دو تن از هر چهارم جمعيت آن) به كمك(سه

  ؛7غذايي

                                                            
٤. Margaret Huang 
٥. Richard Dicker 
٦. International Criminal Court (ICC) 

  س. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري سي.بي.اِ . 7
 https://www.cbsnews.com/news/human‐rights‐and‐humanitarian‐aid‐groups‐alarmed‐by‐donald‐

trumps‐un‐address/ 
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 2سته به كنگره آمريكا، در روز دوشنبه تحليلي هيل، واب –انتشار گزارش توسط سايت خبري  -2
، به مجلس سنا، درباره الملل در آمريكانامه از سوي سازمان عفو بين، در خصوص ارسال 1397مهرماه 

براي تصدي كرسي ، متحدهاياالتجمهوري پيشنهادي دانلد ترامپ، رئيسنامزد ، 8اانتخاب بِرِت كَوِن
  مبني بر ،اين كشور خالي ديوان عالي

الملل در آمريكا، به نمايندگان ، مدير سازمان عفو بين9نگارش نامه از سوي مارگارت هوانگ الف)
تصدي سمت قاضي ديوان عالي  ها جهت رد صالحيت بِِرت كَوِنا، برايمجلس سنا و درخواست از آن

اين شكنجه در  اعمال در زمينه نقض حقوق بشر ووي » احتمالي نقش يايفا« ، به دليل 10متحدهاياالت
  ؛2001سپتامبر  11 تروريستي از حمالت كشور، پس

، تا در كميته امور قضايي كَوِنا يد صالحيتأيروند تتأكيد خانم هوانگ بر لزوم متوقف ساختن  ب)
: 11مزبورني شدن اطالعات بيشتر جهت روشن ساختن نقش احتمالي وي، در رابطه با اقدامات زمان عل

، محرمانهيا اسناد خواستار علني شدن اطالعات  پيش هااز مدت ،المللعفو بينگفتني است كه سازمان 
غيرانساني  تحقيرآميز ورحمانه، رفتار بي هرگونهيا ناپديدشدگي اجباري و  ،شكنجهاعمال در رابطه با 

  12شده بود؛ 2001سپتامبر  11از حمالت  ، پسمريكاآنقض حقوق بشر توسط ارتكاب به موارد يا 

                                                            
٨ Brett Kavanaugh 
٩ Margaret Huang 

 جمهورقاضي دارد كه با پيشنهاد رئيس 9اين ديوان . مرجع نهايي رسيدگي به دعاوي حقوقي است ديوان عالي آمريكاالزم به ذكر است كه  10
نبايد داري قضات ديوان عالي  اگرچه .العمر قاضي ديوان بمانندتوانند مادامشوند و ميسنا انتخاب ميمجلس ييد أو ت متحدهاالتيا

   .اردداز تمايل به يكي از دو جناح عمده سياسي در آمريكا حكايت  ،هاهر يك از آن ءسياسي باشند، اما آرا هايداريجانب
ييد صالحيت او أعنوان نامزد سمت قاضي ديوان عالي آمريكا، موضوع تبه بِرِت كَوِنا،به سه ماه از اعالم با گذشت نزديك اين در حالي است كه  11

  ست.اغيراخالقي او قرار گرفته ادعايي ها در زمينه اقدامات در سناي آمريكا تحت الشعاع جنجال
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 12

، در خصوص انتخاب 1397 رماهيت 18بان حقوق بشر، در روز دوشنبه هيلري، مدير برنامه آمريكا در ديده -ي نيكول آستيناز سو بيانيهصدور  - 
و قاضي دادگاه تجديد نظر فدرال در واشنگتن  بوشجورج هوري مسفيد در دوران رياست جدستيار سابق كاخ ساله،  53بِرِت كَوِنا، قاضي 
، براي تصدي يك كرسي خالي در ديوان عالي آمريكا، مبني بر حائز اهميت بودن اين انتخاب با توجه به نقش تاكنون 2006دي.سي، از سال 

گيري زنان حق تصميم ازجملهحقوق بشري براي بسياري شهروندان آمريكايي،  اساسي آن در تعيين پايبندي ديوان عالي آمريكا به موازين مهم
هاي در زمينه سالمت فردي خود، رعايت مساوات براي افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسيتي و حق زندگي در محيطي آزاد از تبعيض
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، پتريك 13استياناشاره به ارسال نامه از سوي چند سناتور دموكرات كنگره آمريكا، شامل دايان فاين ج)
انتشار علني اسناد براي  ، در ماه اوت سال جاري ميالدي، مبني بر درخواست15و ريچارد دوربِن 14لِيهي

ها به ، با توجه به اعتقاد آنشكنجه و بازجويي از افراددر اعمال  كَوِنامرتبط با دست داشتن احتمالي 
رغم دعاوي انكارآميز ، در دولت جورج دبليو. بوش، بهدر زمينه مقابله با تروريسمايفاء نقش فعال او 
  ؛و16وي در اين خصوص

، مبني بر 1397 مهرماه 4بكه خبري سي.بي.اِس، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ش د)
بان حقوق بشر، در خصوص متوقف ، مدير برنامه آمريكا در ديده١٧آستين هيلِري-درخواست نيكُل
گيريِ انتخاب بِرِت كَوِنا جهت تصدي سمت قاضي ديوان عالي كشور، با توجه به ساختن روند رأي

  19؛18هدان به ارتكاب به تعرض جنسيمتهم شدن وي از سوي برخي شا
  
اي ه خبري صدتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا و شبك –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -3

ردن تعداد ك، در خصوص برنامه دولت آمريكا براي محدود 1397 شهريورماه 31آمريكا، در روز شنبه 
  :با محورهاي زير، متحدهاياالت اقامت دائم در كارت، يا اجازهافراد حائز صالحيت براي دريافت گرين

                                                                                                                                                                                 
ن قاضي از سوي سناتورهاي كنگره و تحت فشار قرار دادن وي هاي موشكافانه در خصوص سوابق اينژادپرستانه و تأكيد بر لزوم انجام بررسي

  .هاي حقوق بشري مبتني بر تصميمات ديوان عاليدر زمينه ضمانت
١٣. Dianne Feinstein 
١٤. Patrick Leahy 
١٥. Richard Durbin 

  قابل بازيابي در لينك: الملل. تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، به نقل از سازمان عفو بين –گزارش سايت خبري . 16
https://thehill.com/homenews/senate/408114‐amnesty‐international‐calls‐to‐halt‐kavanaugh‐
nomination 
١٧. Nicole Austin‐Hillery 

  گزارش شبكه خبري سي.بي.اس. قابل بازيابي در لينك:. 18
 https://www.cbsnews.com/news/brett‐kavanaugh‐accusations‐human‐rights‐watch‐response‐today‐

2018-09-26/ 
خواهان با نا، جمهوريوِت كَرِييد صالحيت بِ أمبني بر ت، 1397 ورماهيشهر 6جمعه در روز  ،ي كميته قضايي سناأر باوجودگفتني است كه . 19

گيري يأاز ر پيشرا  )آي.بي.افپليس فدرال آمريكا (اي كه تحقيقات محدود و حداكثر يك هفته ،آريزونا ايالت ، سناتور19درخواست جف فليك
  .ستاآي به ماجرا را صادر كرده .بي.دستور ورود اف نيزترامپ، انلد اند و دنهايي در صحن سنا درخواست كرده بود، موافقت كرده
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آمريكا، تحت عنوان  20اعالم مقررات پيشنهادي جديد از سوي وزارت امنيت داخلي الف)
مبني بر اعطاء اختيارات الزم به مقامات و » 21هاي دولتيپذيرش، به دليل برخورداري از هزينهغيرقابل«

ها از كارت اقامت دائم اين كشور، به دليل استفاده آن مأموران مهاجرتي براي رد درخواست متقاضيان
  ؛22كوپن غذا، كمك هزينه مسكن و ديگر خدمات اجتماعي، بيمه درمانيهاي دولتي، مانند كمك
وم هاي پيشنهادي، مبني بر لزالعملاشاره به هدف اعالمي وزارت امنيت داخلي، از ارائه اين دستور ب)

ان افي براي گذركو اقامت در كشور از پشتوانه مالي  متحدهياالتامتقاضيان ورود به برخورداري 
رت اجرايي : گفتني است كه مقررات جديد در صومستقل و بدون نياز به كمك دولت طوربهزندگي 

 ؛دننهزار نفر در سال را با مشكل مواجه ك 382به  ، اقامت دائميد اعطانتوانميشدن 
يافت تخاب ميان دربر سر دوراهي ان متحدهاياالتر فقير در اشاره به قرار گرفتن ميليون مهاج ج)

  ؛قامت دائم در اين كشور وهاي دولتي و يا كسب مجوز اكمك
سايت وزارت امنيت داخلي آمريكا  اي كه در وبصفحه 447اين پيشنهاد الزم به ذكر است كه  د)

ثبت خواهد » فدرال رجيستر«عمومي، ظرف چند هفته آينده در  يكسب آرا منظوربهمنتشر شده است، 
 24؛23روزه، نظرات خود را درباره آن ابراز كنند 60توانند در يك دوره شد و مردم مي

                                                            
٢٠. Department of Homeland Security (DHS) 
٢١. “Inadmissibility on Public Charge Grounds” 

با اين  توانايي و استقالل مالي خود را اثبات كنند.تا كرد پيشتر نيز متقاضيان اقامت دائم را ملزم مي متحدهاالتياقوانين فدرال گفتني است كه . 22
  تواند رد شود.، ميائمداقامت ها، تقاضاي برخي از متقاضيان ال آنحال، در دستورالعمل جديد، جزئيات و شرايط بيشتري لحاظ شده كه با اعم

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش. 23
انين تابعيت (يا غيير قو، در خصوص تصميم دولت دانلد ترامپ به ت1397 مردادماه 19، در روز جمعه نشريه نيويوركراز سوي انتشار گزارش  -

  كاهش دادن تعداد مهاجران در انتظار دريافت تابعيت اين كشور، مبني بر )، در راستايCitizenshipشهروندي آمريكا 
ي ها و مزاياي عمومي، براي دريافت شهروندي آمريكا: ايجاد آشفتگها از كمكسلب صالحيت از مهاجران، در صورت استفاده قانوني آن الف)

برگرفتن  در ازجمله، »هاي عموميكمك«و توسعه يافتن محدوده مفهوم  متحدهاالتيار زمينه وضعيت بسياري از مهاجران مقيم و سردرگمي د
  و يا بيمه سالمت كودكان؛ اوبامادرماني  خدمات مهيب

 رغمهبن قانوني، مهاجرا تابعيت بهتأكيد بر غيرمنصفانه بودن اعمال اين تغييرات در قانون مزبور، با توجه به عهدشكني دولت در اعطاء  ب)
  ها؛سوي آن ها از پتانسيل الزم براي كسب امتياز شهروندي بر اساس قوانين اين كشور و همچنين پرداخت منظم ماليات ازبرخورداري آن

ر شدن تمامي افراد جامعه از هاي اخالقي و اعتقادي بنيادين آمريكا، مبني بر ثمربخش بودن برخورداتأكيد بر زير سؤال بردن تمامي ارزش ج)
ترين اقدامات در راستاي حذف سياسي مهاجران توجهاي سالم و مرفه و همچنين اتخاذ يكي از قابلخدمات عمومي مناسب، براي ايجاد جامعه
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، در خصوص اذعان 1397شهريورماه  28انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.اِن.اِن، در روز چهارشنبه  - 4
  :با نكات محوري زيركودك مهاجر،  1500متحده آمريكا به عدم اطالع از وضعيت نزديك به دولت اياالت

فاقد مدارك  كودك مهاجرِ 1500ناكارآمدي دولت دانلد ترامپ براي تعيين موقعيت مكاني حدود  الف)
الي ومين بار متوماه در سال جاري ميالدي: گفتني است كه اين اتفاق براي د 3قانوني، به مدت بيش از 

ان اند كه اطالعي از وضعيت كودكيكا اذعان داشتهروي داده است و مقامات دولت آمر 2018در سال 
  د؛هاي اخير، ندارنهاي اين كشور، در ماهمهاجر آزاد شده از بازداشتگاه

س از پها از سوي گروهي دوحزبي از سناتورهاي كنگره آمريكا، اشاره به افشاء شدن اين يافته ب)
  هاي الزم در اين خصوص؛انجام تحقيقات و بررسي

، با توجه به امكان موفق نشدن »افراد گمشده« عنوانبهه لزوم به شمار نياوردن اين كودكان اشاره ب ج)
هاي مربوطه در وزارت بهداشت و درمان آمريكا، به تماس حاصل كردن با اين كودكان، والدين دستگاه

شدن با  هاي اين كودكان، براي اجتناب ورزيدن از مواجهها و يا تالش خانوادههاي آنيا سرپرست
مقامات دولتي، به دليل عدم برخورداري از مدارك قانوني، همچنين تأكيد بر لزوم در نظر داشتن خطر 

  هاي تبهكار؛افتادن اين دسته از كودكان در دام قاچاقچيان و يا ديگر گروه
بر اشاره به نتايج انتشار يافته از سوي كميته فرعي تحقيقات سناي آمريكا در اين خصوص، مبني  د)

 11254كودك از  1488موفق نشدن مسئوالن وزارت بهداشت و درمان در تماس حاصل كردن با 
 13ژوئن سال جاري ميالدي (به عبارت ديگر حدود  30كودك آزاد شده از بازداشت، از ماه آوريل تا 

                                                                                                                                                                                 
شود؛ مهاجراني بلور ميها متاز نظام حكومتي آمريكا: گفتني است كه تفاوت افراد داراي اقامت دائم و حق شهروندي در عرصه حقوق سياسي آن

حق سياسي، اعم از حق رأي، حق نامزد شدن براي كسب مقام سياسي، حق مشاركت در  هرگونهكه تنها داراي مجوز اقامت دائم هستند از 
يز نقض قانون از سوي اين افراد ن هرگونهاعتراض محروم هستند؛ اين در حالي است كه  هرگونههاي شهروندي و در حقيقت حق نافرماني

  منجر شود و متحدهاالتياها از خاك تواند به اخراج آنمي
ها مهاجر خيالي بر محروميت وي از كسب پيروزي گونه دانلد ترامپ با موضوع تأثيرگذاري آراء غيرقانوني ميليوناشاره به درگيري وسواس د)

آشكارترين نمونه مقابله دانلد ترامپ با پديده  مثابهبهت، اين تغييرات در قانون تابعي ياجراو برشمردن  2016اكثريت آراء مردم در سال 
  مهاجرت و در حقيقت با دموكراسي.

  هاي: تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا و شبكه خبري صداي آمريكا. قابل بازيابي در لينك –هاي سايت خبري گزارش. 24
https://thehill.com/policy/407939‐dhs‐proposes‐new‐rule‐to‐ensure‐immigrant‐self‐sufficiency 
https://ir.voanews.com/a/us‐immigration‐public‐benefits‐receivers/4583563.html 
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ها: نبراي آ شدهتعيينهاي و سرپرست ساالنبزرگكودك از  25درصد از كودكان)، همچنين فرار كردن 
مشابه اعداد و ارقام سال  تقريباًاز سوي كميته مزبور در سال گذشته نيز  شدهارائه آمارگفتني است كه 

ها، از تماس حاصل شده با آن 7635كودك از ميان  1475اطالعي از وضعيت بي –جاري بوده است 
  درصد)؛ 19ماه اكتبر تا دسامبر (به عبارت ديگر حدود 

ها نآرفتن گود غيرقانوني و بدون سرپرست اين كودكان به خاك آمريكا، قرار خاطرنشان كردن ور ه)
و  الدينوتحت نظارت و بازرسي وزارت بهداشت و درمان و آزاد شدنشان، تنها در صورت پيدا شدن 

ها از حق ارائه ها، همچنين برخورداري آنيا تعيين سرپرست جديد از سوي مقامات مسئول براي آن
  و متحدهاياالتحقوقي الزم براي تداوم بخشيدن اقامتشان در هاي درخواست

كنگره آمريكا براي پيشنهاد دادن قانوني در اين زمينه، مبني  گذارانقانوناشاره به اقدامات برخي از  و)
 منظوربهبر مسئول شناخته شدن دولت در قبال سرنوشت اين كودكان، حتي پس از آزادي از بازداشت، 

ها در معرض هاي قاچاقچي و تبهكار و يا قرار گرفتن آنها در برابر گروهآوردن از آنحمايت به عمل 
استفاده، همچنين فراهم آوردن شرايط الزم براي اين كودكان جهت پيمودن فرآيندهاي سوء هرگونه

 .25حقوقي مهاجرتي
  
  كانادا*

 مهرماه 8روز يكشنبه تحليلي واشنگتن فري بيكن، در  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1
شور، وزير كانادا از سوي جوامع بومي اين ك، در خصوص مورد انتقاد قرار گرفتن شديد نخست1397

  :بر به دليل جامه عمل نپوشاندن به تعهدات خود در زمينه حقوق حاكميتي اين قبائل، مبني

                                                            
  ان. قابل بازيابي در لينك:ن.ِگزارش شبكه خبري سي.اِ. 25

 https://www.cnn.com/2018/09/19/politics/undocumented‐immigrant‐children‐not‐located‐detention‐
released/index.html 
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سيار مفصل و ب«ي ، مبني بر عذرخواه2017خاطرنشان كردن سخنان جاستين ترودو، در سال  الف)
اختن ميت شنوي از جوامع بومي كانادا و تأكيد وي بر فرارسيدن زمان الزم براي به رس» احساساتي

  تاريخ واقعي كانادا، با تمامي معايب و نواقص آن؛
ر روابط تغيير د ههرگونها از ايجاد اشاره به اظهارات مردمان جوامع بومي كانادا، مبني بر نااميد شدن آن ب)
  وزيري و دولت كانادا، با گذشت يك سال از عذرخواهي وي از اين بخش از جامعه؛با نخست خود
، مبني بر 26اشاره به انتشار فيلمي از اظهارات جاستين ترودو، خطاب به فدراسيون ملل بومي خودمختار ج)

طع كردن ابراز نارضايتي وي در خصوص تعداد زياد رؤساي قبايلِ مايل به سخنراني در يك نشست و ق
ها از سوي وي، همچنين اشاره به خصومت جاري ميان يك قاضي مستقر در ايالت اُنتاريو و ملل سخنان آن

، يكي از تجار ثروتمند بومي كانادا و تالش وي براي برگزار كردن 27بومي كانادا بر سر پرونده كِن هيل
  هاي دولت اين كشور و؛اهاي تا دادگهاي قبيلهمراحل دادرسي دعاوي خانوادگي او در دادگاه

اشاره به اظهارات يكي از فعاالن و مدافعان حقوق بوميان مبني بر قول جاستين ترودو براي اصالح  د)
و ترميم روابط ميان دولت كانادا و جوامع بومي اين كشور و تأكيد بر شكسته شدن اين عهد در موارد 

ها و كه پس از طي مسافت –هبران اين جوامع هاي خود با ركوتاه كردن زمان مالقات ازجملهمتعدد، 
هاي دعاوي بومي به ديوان عالي اُنتاريو، و يا سپردن پرونده –اند صرف ساعات طوالني نزد وي آمده

توجه به فرهنگ اين ملل و ممانعت به عمل آوردن از بررسي اين موارد در برخوردار از قضات بي
  ؛28بازيچه و ابزار سياسي عنوانبهه شمار آوردن جوامع بومي، اي و به عبارت ديگر بهاي قبيلهدادگاه

  
صوص احتمال ، در خ1397 مهرماه 4انتشار گزارش از سوي سايت گلوبال نيوز، در روز چهارشنبه  -2

  ي بر، مبنمهاجرت مقولهنقض حقوق بشر از سوي دولت كانادا، به دليل استفاده از هوش مصنوعي در 

                                                            
٢٦. Federation of Sovereign Indigenous Nations  
٢٧. Ken Hill 

  تحليلي واشنگتن فري بيكن. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري .28
 https://freebeacon.com/politics/trudeau‐under‐fire‐from‐canadas‐indigenous‐community/?utm source = 
Freedom+Mail&utm_campaign=e7b002abf7‐EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_01_03_52_ COPY_01&utm _ 
medium=email&utm_term=0_b5e6e0e9ea‐e7b002abf7‐46496609 
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و هشدار آن در خصوص تمايل  29ي آزمايشگاه شهروندي دانشگاه تورنتوانجام پژوهش از سو الف)
هاي مهاجرتي و احتمال گيري از هوش مصنوعي در فرآيند بررسي پروندهدولت فدرال كانادا به بهره

  ارتكاب آن به اعمال تبعيض و نقض حريم شخصي و حقوق بشر؛
هاجر و اي متقاضيان مپيامدهاي ناگوار برمنجر شدن استفاده از اين فناوري به  احتمالبهاشاره  ب)
هاي گيري در بررسي تقاضانامههاي خودكارِ تصميمكارگيري سامانهدر كانادا، به دليل به جوپناه

  پذير بودن وقوع خطا و يا بروز فرضيات نادرست از سوي اين سامانه؛مهاجرتي و امكان
ائه لزوم نشان دادن شفافيت بيشتر و ار بر هاي نويسندگان اين گزارش مبنيتأكيد بر توصيه ج)

 نظارتي در خصوص سازوكارهايكردن عموم جامعه و ضرورت اتخاذ  هاي متعددتر جهت آگاهگزارش
هاي گويانه براي انجام خودكارِ بررسيهاي پيشچگونگي استفاده دولت از هوش مصنوعي و تحليل

  واديد؛كنندگان رهاي مهاجران و يا درخواستمربوط به پرونده
اشاره به ابراز تمايل دولت كانادا در ماه آوريل سال جاري ميالدي براي استفاده آزمايشي از اين  د)

 هاي بشردوستانه و ارزيابيهاي قانون مهاجرت، ازجمله بررسي تقاضانامهها براي برخي از جنبهفناوري
آمده از ا توجه به تجارب به دستو مهاجران، ب جويانپناه 30مخاطرات پيش از بازگرداندن و يا اخراج

هاي تقاضاي رواديد از چين و هند به كمك اين فناوري، عمدتاً در زمينه تنظيم بررسي آزمايشي پرونده
  هاي پيچيده؛هاي استاندارد از پروندهتقاضاها و جدا كردن درخواست

پذير و گريخته از افراد آسيبها با توجه به متكي بودن بسياري تأكيد بر حائز اهميت بودن اين مقوله ه)
 نادا و ازقامت يافتن در كااآخرين پناهگاه براي كسب موفقيت در  مثابهبهها، از خشونت و جنگ، به آن

زمايشات ر معرض اين آآخرين گروه قرار داده شده د منزلهبهاين رو، لزوم به شمار آوردن اين گروه، 
  ؛تي ويژه ونظار سازوكارهايفني، بدون در اختيار داشتن 

ها در خصوص هاي آنابراز اميدواري محققان اين پژوهش در خصوص اجرايي كردن توصيه و)
و درخواست براي تعيين يك  جوييپناهها در حوزه مهاجرت و مندي از اين گونه فناوريچگونگي بهره

                                                            
٢٩. University of Toronto’s Citizen Lab 
٣٠. Pre‐removal Risk Assessments 
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ني بر هوش گيري مبتهاي تصميمنهاد مستقل نظارتي جهت مورد نظارت و بررسي قرار دادن سامانه
  .31مصنوعي

  

  انگليس*

ش در خصوص تال ،1397 مهرماه 5شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -1
 عنوانبه ودكاننهادهاي حقوق بشري در راستاي به چالش كشيدن دولت بريتانيا در زمينه استفاده از ك

  :جاسوس، مبني بر

هاي مردمي الزم، جهت ارائه به جذب سرمايه و كمك» 32اننهاد حقوقي فقط براي كودك«اقدام  الف)
و مورد پرسش قرار دادن دولت اين كشور، در خصوص  انگليسدرخواست حقوقي به وزارت كشور 

مخبران اطالعاتي، با توجه به ناسازگار بودن اين راهكار با كنوانسيون  مثابهبهاز كودكان  برداريبهره
  ؛33هاي حقوق بشري با آنلفت بسياري از سياستمداران و گروهحقوق كودكان سازمان ملل و مخا

                                                            
  گزارش سايت گلوبال نيوز. قابل بازيابي در لينك: .31

 https://globalnews.ca/news/4487724/canada‐artificial‐intelligence‐human‐rights/ 
٣٢. Just for Kids Law 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .33
 منزلهبهز كودكان، ي قانون در انگليس ااجرا، در خصوص استفاده مأموران 1397 رماهيت 29، در روز جمعه شبكه خبري الجزيرهگزارش  -1

  :مأموران مخفي و مخبران اطالعاتي در كمك به عمليات پليس، مبني بر
جاسوس و  منزلهبهكارگيري كودكان، ، در زمينه به1397 رماهيت 21شنبه ، در روز پنجگزارشي جديد از سوي مجلس اعيان انگليسانتشار  الف)

  مأمور مخفي در عمليات مخفيانه پليسي و امنيتي؛
كارگيري نوجوانان و دن زمان بهافزايش دايد دولت براي نويس اليحه جدمرور پيش ، پس ازسيانگلتهيه اين گزارش از سوي پارلمان  ب)

  منابع اطالعاتي انساني مخفيانه، از يك ماه به چهار ماه؛  عنوانبهسال،  18كودكان زير 
ين ار گرفتن امكان قراابراز نگراني برخي از نمايندگان در خصوص پايين بودن سن اين مأموران و جامه عمل پوشاندن به اين درخواست:  ج)

  ها؛كودكان و نوجوانان در معرض مخاطرات فزاينده و تحت تأثير قرار گرفتن سالمت جسمي و رواني آن
 اي قانوني ومات وزارت كشور و ديگر نهادهدر خصوص پيشنهادات ارائه شده از سوي مقا بان حقوق بشر انگليسديدهابراز نگراني شديد  د)

  ؛مخبران اطالعاتي، با توجه به مثابهبهو حوزه فعاليت اين كودكان،  امنيتي و گسترش بخشيدن حيطه زماني
  المللي؛بين وي داخلي آسايش و سالمت كودكان در چنين شرايطي، بر اساس قوانين حقوق بشر لزوم اولويت بخشيدن به تحقق منافع، رفاه، - 
  مأموران مخفي پليس؛ عنوانبهها كارگيري آناشاره به غيرقابل تصور بودن مورد توجه قرار داد منافع و رفاه كودكان، در زمان به - 
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ي هاي پليس و نهادهاي اطالعاتي از چهارچوبي قانوني براخاطرنشان كردن برخورداري نيرو ب)
كنون و ميالدي تا 2000از سال  –نابع مخفي اطالعاتي انساني نوجوان م -استفاده از كودكان جاسوس

خي از گراني برنبراز ين مقوله، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، به دليل امورد توجه قرار گرفتن بيشتر ا
وران ن مأمنمايندگان پارلمان بريتانيا، پس از درخواست وزراي دولت براي افزايش دادن قدرت اي

  مخفي، به كمك تصويب قانوني ديگر در اين زمينه؛
ي بر توانايي اين كودكان و نوجوانان در ، وزير امنيت انگلستان، مبن34اشاره به اظهارات بن والِس ج)

برداري جنسي هاي تبهكاري، تروريسم و يا بهرهفراهم آوردن اطالعات منحصر به فرد در زمينه پرونده
  جاسوس؛ عنوانبهاز كودكان و در عين حال اذعان به عدم اطالع از تعداد كودكان به كار گرفته شده، 

هاي اليتقوق كودكان در خصوص مشاركت دادن كودكان در فعاشاره به ابراز نگراني مدافعان ح د)
  ؛ها ونمربوط به جرائم واقعي، بدون در نظر گرفتن منافع، آرامش و رفاه و سالمت آ مخفيانه

تأكيد بر لزوم تغيير يافتن دستور كار وزارت كشور در اين خصوص، جهت حصول اطمينان از  ه)
طالعاتي و مأمور ويژه، تنها در شرايط بسيار استثنايي و خاص و با مخبران ا عنوانبهاستفاده از كودكان، 
  ؛35سال 18هاي الزم جهت حمايت و حفاظت از نوجوانان و كودكان زير استفاده از ضمانت

                                                                                                                                                                                 
مراجعه به  هاي دولتي: لزومحفاظتي نهاد الزامات، مخبران اطالعاتي و مثابهبه تأكيد بر وجود تناقض فاحش ميان استفاده از كودكان - 

دادن بيشتر  در معرض جرم و جنايت و نه مداخله كودكان ناز قرار دادهاي دولتي مبني بر ممانعت به عمل آوردن هاي سازماندستورالعمل
  هاي پرمخاطره.هاي در اين فعاليتآن
كميته مشترك حقوق بشر  ، در خصوص درخواست رياست1397 مردادماه 26روز جمعه  ، درسايت پارلمان بريتانياگزارش از سوي انتشار  -2

مأموران  منزلههبوجوانان، ندكان و مان از وزير امنيت و جرائم اقتصادي بريتانيا، مبني بر ارائه جزئيات بيشتر در مورد چگونگي استفاده از كوپارل
ن و اكارگيري نوجوانفزايش دادن زمان بهابراي اي از سوي دولت مخفي و مخبران اطالعاتي در كمك به عمليات پليس، با توجه به ارائه اليحه

بيشتر در  رائه جزئياتاي: تأكيد بر لزوم سال جار رماهيتمنابع اطالعاتي انساني مخفيانه، از يك ماه به چهار ماه، در  عنوانبهسال،  18كودكان زير 
رنامه، تعداد از اين بكننده ادهزمينه چگونگي پايبندي اين وزارتخانه به بند سوم كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل، تعداد مقامات دولتي استف
  .ليتين مسئونوجوانان به كار گرفته شده توسط اين قانون و منطق ارائه شده از سوي وزارت كشور براي افزايش دادن مدت زمان ا

٣٤. Ben Wallace 
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .35

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2018/sep/27/child‐spies‐judicial‐review‐sought‐to‐challenge‐
government 
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، در خصوص 1397 شهريورماه 26انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز دوشنبه  -2
دين نين بنياا قواه با تناقض متمم جديد قانون مبارزه با تروريسم بهشدار حقوقدانان انگليسي در رابط

  ؛حقوقي، مبني بر

برخوردار شدن نيروي پليس از قدرت به تأخير انداختن دستيابي مظنونان تروريستي به وكيل، بر  الف)
ارد ، عالوه بر مو»36اليحه ضد تروريسم و امنيت مرزها«اساس متمم جديد پيشنهادي دولت براي قانون 

  ؛37استثناء گذشته
طق ه به منارد شداشاره به پيشنهادات دولت بريتانيا در اين خصوص، مبني بر زنداني كردن افراد وا ب)

مربوط  هاي اينترنتيتوسط قانون، در خارج از كشور و تلقي نمودن بازديد از سايت شدهتعيينممنوعه 
نگليس امجلس اعيان  اشته شدن اين موارد درجرم، همچنين به بحث گذ مثابهبهبه تبليغات تروريستي، 
  در ماه آينده ميالدي؛

، مبني بر به مخاطره افتادن حقوق قانوني 38اشاره به ابراز نگراني كانون حقوقي انگليس و ولز ج)
ها توسط پارلمان بريتانيا، با توجه به حق مظنونان، شهروندان، در صورت به تصويب رسيدن اين متمم

جرائم جدي، از برخورداري از مشاوره حقوقي محرمانه و مغايرت داشتن اقدام مقامات  مظنونان ويژهبه
ها به مدت يك ساعت، پيش از برخوردار شدنشان از مشاوره حقوقي، با به مورد بازجويي قرار دادن آن

  موازين و معيارهاي معمول عدالت؛
س از ردار شدن مأموران پلياشاره به اظهارات مقامات وزارت كشور، مبني بر ضرورت برخو د)

ان، ي انگلستمناطق مرز در بنادر و ويژهبهاختيارات الزم در زمينه مورد پرسش قرار دادن افراد مظنون، 
ه ه به مواجها براي امنيت ملي و با توجمخاطره يا تهديد احتمالي آن هرگونهآگاهي يافتن از  منظوربه

  انه؛هاي متخاصمبودن مداوم بريتانيا با فعاليت

                                                            
٣٦. Counter‐Terrorism and Border Security Bill 

ها آنظنونان به وكيل و يا مشاور حقوقي، ند در موارد خاص، پيش از دسترسي متواناين قانون مأموران پليس ميالزم به ذكر است كه بر اساس . 37
يطي كه دهد، در شراقرار مي به تعويق انداختن بازپرسي، روند پرونده را تحت تأثير هرگونهدرمواردي كه  جملهازرا مورد بازجويي قرار دهند، 

ها را ز آنموجبات گري وموجب آگاه شدن مظنونان ديگر شده اين مشاوره منافع عمومي را به خطر افكند، در مواقعي كه مزبور مشاوره حقوقي 
  رد.أمور انجام گيمبايد در نزد با وكيل خود أمور ارشد قانون تشخيص دهد كه مالقات فرد مظنون كه مفراهم آورد و يا در زماني

٣٨. Law Society of England and Wales 
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ص بُعد ر خصوداشاره به ابراز نگراني نمايندگان پارلمان، برخي از مقامات دولت و سازمان ملل  ه)
شاهده مو يا  دسترسي به تبليغات تروريستي اينترنتي هرگونهديگر اين متمم، مبني بر مجرم شناختن 

اي مداخله بهمثابهآن، با توجه به عدم لحاظ شدن شفافيت الزم در اين خصوص و برشمردن آن 
  ؛ريافت آزاد اطالعات ودناپذير در حق شهروندان بر توجيه

اشاره به متهم شدن دولت بريتانيا از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل، به گمراه شدن در حوزه حق  و)
  39.40»بزه فكري«جرم به شمار آوردن انديشه و تفكر شهروندان يا  سويبهحريم شخصي و حركت كردن 

  

 فرانسه *

روز  وي نيوز، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، درانتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي. تي -1
با  ، در خصوص مواجه بودن يك كارمند از هر چهار كارمند فرانسوي1397 شهريورماه 6جمعه 

  محورهاي اين گزارش عبارتند از: ؛تبعيض در محل كار خود

المللي ان حقوق بشرِ دولت فرانسه با همكاري سازمان بينبانجام مطالعه پژوهشي توسط ديده الف)
، مبني بر مواجه بودن كارمندان فرانسوي 1397 شهريورماه 5شنبه و انتشار نتايج آن در روز پنج 41كار

ها در محل كار، هاي خصوصي و چه دولتي، با انواع تبعيضنفر)، چه در بخش 4(يك نفر از هر 
مذهبي و جنسيتي و يا تبعيض و برخوردهاي مناسب، به دليل رنگ تبعيض نژادي، جنسي،  ازجمله

  پوست، بيماري و يا ناتواني؛
با توجيه  ويژهبه ها در محل كار،گونه تبعيضاهميت جلوه دادن اعمال ايناشاره به تالش براي كم ب)

  طنز و مزاح؛ عنوانبهكردن آن، 

                                                            
٣٩ Thought Crime: «1984» اصطالح به كار برده شده توسط جورج اورول در كتاب    

//:news/terror‐www.independent.co.uk/news/uk/homehttps‐زارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك: گ 40

laws‐uk‐counter‐border‐security‐bill‐legal‐rights‐solicitors‐human‐rights‐a8542096.html  
٤١ International Labour Organization (ILO) 
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درصد از زنان  54ن مطالعه، مبني بر برخورداري اشاره به برخي از آمار و ارقام ارائه شده در اي ج)
آميز، همچنين مواجه رو شدن با گفتارها و رفتارهاي تبعيضبهسال از تجربه رو 44تا  18رنگين پوست 

  ؛ها و كردارها وگونه گفتمانگرا با ايندرصد از مردان دوجنسيتي يا همجنس 40شدن 
  ؛42نفر براي انجام اين پژوهش 5117آمده از هاي به دستاشاره به مبنا قرار گرفتن داده د)
 

و  3شنبه بان حقوق بشر، در روزهاي سهالملل و ديدهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
ل تكاب جرم، به دلي، در خصوص متهم شدن يك امدادرسان فرانسوي به ار1397 شهريورماه 5شنبه پنج

  :ير استز؛ نكات محوري مطرح شده در اين گزارش به شرح توييترانتشار پيامي در شبكه اجتماعي 

پناهگاه «، مدافع و فعال حقوق بشر فرانسوي و عضو گروه 43محكوم شدن لوئن توروندل الف)
سر  ، به دليل توئيت كردن تصوير يك مأمور پليس در حالت ايستاده باالي»افتراء«، به جرم »44مهاجران

 صورتبه(واقع در مرز انگليس)،  45يكي از پناهندگان اخراج شده از اردوگاه غيررسمي كَلِه
دهد كه مأمور پليس در حالي باالي سيستماتيك، در ماه ژانويه سال جاري ميالدي: اين تصوير نشان مي

دد گرفتن ايستاده كه وي بر روي كيسه خواب خود نشسته و مأمور مورد نظر در ص جوپناهسر اين 
  براي دومين بار متوالي، در سرماي زمستان است؛ جوپناهروانداز اين 

آور الملل در فرانسه مبني بر، شرم، مدير برنامه سازمان عفو بين46نيُكال كرَمِيِراشاره به اظهارات  ب)
تالش بودن اين تصميم، به دليل رقم زدن مبنايي خطرناك براي مقابله دولت با تمامي افراد در حال 

گيري نامتناسب مأموران پليس از زور در اردوگاه كَلِه و ديگر نقاط كشور، جهت مستندسازي بهره
 جويانپناههاي مدافعان حقوق مهاجران و قرار دادن مهاجران و گذاردن تأثيري دلسردكننده بر فعاليت

  آميزتر؛تر و مخاطرهدر معرض موقعيتي ناامن

                                                            
  در لينك: ، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي وي نيوزگزارش شبكه خبري سي. تي .42

https://www.ctvnews.ca/world/one‐in‐four‐french‐employees‐face‐discrimination‐in‐the‐workplace‐

1.4113200 
٤٣. Loan Torondel 
٤٤. L’Auberge des Migrants 
٤٥. Calais 
٤٦. Nicolas Krameyer 
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ق خانمان، در مناطبي جويانپناهدادرسانان داوطلبِ كمك به مهاجران و تأكيد وي بر قرار گرفتن ام ج)
  ؛2016 ر سالشمالي فرانسه، در معرض آزار و اذيت و ارعاب و تهديد، پس از تعطيلي اين اردوگاه د

لقي بتني بر تالملل بر در تناقض بودن حق آزادي بيان با قوانين متأكيد اين مسئول سازمان عفو بين د)
  - كند عالم ميالتي را ممنوع قوانيني كه انتقاد مشروع و قانوني از مقامات دو –جرم  مثابهبهفتراء كردن ا

  ؛و لزوم متوقف ساختن روند آزار و اذيت مدافعان حقوق بشري از سوي مقامات حكومتي و
روهاي پليس با رفتار نيهاي متعدد، مبني بر سوءالملل از گزارشاشاره به مطلع بودن سازمان عفو بين ه)

ها: الزم به ذكر است كه اين مدافع در اين منطقه و مدافعان و حاميان حقوق آن جويانپناهمهاجران و 
  .47حقوق بشر فرانسوي درخواست تجديد نظر براي حكم صادر شده را ارائه داده است

  

 انگليس و فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي*

 شهريورماه 5شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -
رح نكات ط ؛، در خصوص قرار داشتن روزمره مسلمانان كشورهاي اروپايي در معرض خصومت1397

  شده عبارتند از:

ر دليدز  توسط پژوهشگران و كارشناسان اروپايي به مديريت دانشگاه تردهپژوهشي گسانجام  الف)
 انگليس، ازجملهكشور اروپايي،  8نهاد و فعاالن مدني، در مورد هاي مردمانگلستان و همكاري سازمان

اردن و مت گذفرانسه و آلمان، بلژيك، جمهوري چك، يونان، مجارستان و پرتغال، مبني بر رو به وخا
هاي مداوم در بسياري از هراسي در اين جوامع و مواجه بودن مسلمانان با خصومتتن اسالمشدت ياف

  هراسي؛هاي معضل اسالمرانشان و با هدف شناسايي پيشسطوح زندگي روزمره

                                                            
  هاي:در لينكبان حقوق بشر. قابل بازيابي الملل و ديدههاي سازمان عفو بينگزارش .47

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/france‐criminal‐conviction‐for‐a‐tweet‐will‐have‐

chilling‐effect‐on‐migrant‐rights‐defenders/ 
https://www.hrw.org/news/2018/09/27/france‐aid‐worker‐convicted‐tweet 



  16                                                                                                                                                          50گزارش راهبردي 

 

پارلمان  گذاران اروپايي دراشاره به گردهم آمدن محققان، پژوهشگران، اساتيد دانشگاه و سياست ب)
هراسي مقابله با اسالم منظوربه سازوكاري، جهت اتخاذ ابزار و 1397 مهرماه 4چهارشنبه اروپا، در روز 

ط كي و روابسموم كردن جوامع اروپايي و ايجاد مانع بر سر راه نزديمعاملي براي  -در سراسر اين قاره 
  اين جوامع با يكديگر؛

خيزش  ، در دهه گذشته، با توجه بهاره اروپاقهراسي در سراسر يافتن ميزان اسالم شدتبهاشاره  ج)
گرايانه و مهاجرستيز در بسياري از كشورهاي اين منطقه، تداوم يافتن هاي راستها و حركتجنبش

: جوييپناهتر شدن بحران مبارزه با تروريسم در داخل و خارج از مرزهاي اروپا و همچنين پررنگ
ابق تي، توسط بوريس جانسون، وزير خارجه سهاي پسدار به جعبهتشبيه زنان مسلمان نقاب ازجمله

وسط يكي مون تبريتانيا، تشبيه كردن ظاهر يك دانشجوي محجبه ظاهر شده در تلويزيون فرانسه، به مي
 جويانپناههاي آلمان در خصوص تجاوز به هاي طنز اين كشور و يا انتشار خبرهايي در رسانهاز نشريه

 ها؛و ايجاد رعب و وحشت در ميان آن

هراسي در اين كشورها، به راه مقابله با اسالم ترينمهم مثابهبهمسلمانان، » سازيعادي«برشمردن  د)
ها با نودن آعبارت ديگر تالش براي به تصوير كشيدن زندگي و آمال و آرزوهاي مسلمانان و مشابه ب

  ديگر اقشار جامعه؛
 هازجملنه، پايي جهت ايفاء نقش در اين زميورهاي اروها و نواقص نظام حقوقي كشاشاره به نارسايي ه)

ل ا معضبتعامل محدود قانون حقوق بشر اروپا با اقدامات حقوقي انجام شده در راستاي مبارزه 
صدور  هراسي، در هريك از اين كشورهاي اروپايي، سرسختي دادگاه حقوق بشر اروپا در زمينهاسالم

ق گين اثبات برخورداري از حر گذاردن بار سنهراسي، به عبارت ديگحكم در خصوص موارد اسالم
  آزادي دين و مذهب بر عهده شاكيان پرونده و

غير هاي تصويب برخي قطعنامه ازجملههاي مجمع پارلماني شوراي اروپا، استقبال از برخي تالش و)
 .48هراسي، در زمينه تبيين و تحليل اسالمآورالزام
 

                                                            
  ل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: تحليلي ميد –گزارش سايت خبري  .48

https://www.middleeasteye.net/news/islamophobia‐europe‐uk‐france‐belgium‐toolkit‐islam‐muslims‐
racism‐670535899 


