رأی دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﺻوص ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﻧﺳﺧﮫ 3.0
ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ 26 :ﺟوﻻی 2018
در روز  26ژوﺋن ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ﺻدور رأی ﺧود در ﺧﺻوص ﭘروﻧده » Trump V.
 ،«Hawaiiﻣﺷروﻋﯾت دﺳﺗور ﻣﻧﻊ ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﺳوی ﺗراﻣپ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد .دادﮔﺎه در
رأﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺳﺑت  4-5ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺳوﻣﯾن اﻗدام ﺗراﻣپ در ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ورود اﺗﺑﺎع ﭼﻧد ﮐﺷور ﻋﻣدﺗﺎ ً
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت ) (INAاﺳت و ﻧﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ .دادﮔﺎه ﺑﯾﺎن
داﺷت ﮐﮫ ﮐﻧﮕره ،ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت ) ،(INAاﺧﺗﯾﺎرات ﺑﮫ وﺳﯾﻌﯽ را در راﺳﺗﺎی ﺗﻌﻠﯾق در ورود
اﻓراد ﻏﯾرﺷﮭروﻧد از ھر طﺑﻘﮫای ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ اﻋطﺎ ﻧﻣوده اﺳت .دادﮔﺎه ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن اﺳﺗدﻻل را ﻣردود
ﺧواﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ  3.0ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ »ﺑﻧد ﺗﺷﮑﯾل دﯾن در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻗﺻد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﻧﺳﺧﮫ 3.0
• در روز  24ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ،2017ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯾﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب
آن ﺳﻔر ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣﺣدود ﺑرای اﮐﺛر اﺗﺑﺎع ﺷش ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﻣﻧﻊ ﺷد.
اﯾﻧﮑﺷورھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﭼﺎد ،اﯾران ،ﻟﯾﺑﯽ ،ﺳوﻣﺎﻟﯽ ،ﺳورﯾﮫ و ﯾﻣن – و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ .اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺑرای
ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دوﻟﺗﯽ وﻧزوﺋﻼﯾﯽ و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﺎن ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﺷد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣذﮐور ﺳوﻣﯾن اﻗدام
ﺗراﻣپ در ﺟﮭت اﺟرای وﻋده اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧود در ﺧﺻوص ﻣﻧﻊ ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت.
طرح دﻋوی ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ  3.0ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
• ﭼﻧدﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ »ﮐﺎﻧون وﮐﻼی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن« ،اﯾرادات ﺣﻘوﻗﯽ را ﺑﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از اﺟراﯾﯽ
ﺷدن آن وارد ﮐردﻧد .در روز  17اﮐﺗﺑر  ،2017ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫای در ھﺎواﯾﯽ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕر در ﻣرﯾﻠﻧد
دﺳﺗور ﻣوﻗﺗﯽ را در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺻﺎدر ﮐردﻧد ﺗﺎ از اﺟرای ﻧﺳﺧﮫ  3.0ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ رواﺑط ﺣﺳﻧﮫای را در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دارﻧد ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد .دوﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑم اﯾن
دادﮔﺎهھﺎ درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر داد.
• در روز  4دﺳﺎﻣﺑر  ،2017دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺻدور ﺣﮑﻣﯽ اﺟﺎزه اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻣوﻗت ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور را داد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻌوﻗﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﮔردد.
• در روز  22دﺳﺎﻣﺑر ،دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﮭم ﺣﮑﻣﯽ را ﺑرای ﯾﮑﯽ از ﭘروﻧدهھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان » Hawaii
 «v. Trumpﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ طﯽ آن دﺳﺗور ﻣوﻗت دادﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد رﺳﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾت
ﻧﺳﺧﮫ  3.0ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﻣﺣرز ﺷد ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ »ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ]ﻗﺎﻧون
ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت« اﺳت و از ﺣﯾطﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﺗﻔوﯾﺿﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺗﺧطﯽ ﻣﯽﮐﻧد«.
• در روز  14ﻓورﯾﮫ  ،208دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻣﻧطﻘﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑﺎ ﺻدور ﺣﮑﻣﯽ ﺑرای ﺳﮫ ﭘروﻧده ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ ﻣﻌﺗرض
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘروﻧده » ،«IAAB v. Trumpﮐﮫ از طرف »ﮐﺎﻧون وﮐﻼی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن«
اطﻼﻋﺎت ﻣطروﺣﮫ در ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﺻرﻓﺎً ﺑرای اھداف اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺑﺧﺷﯽ از راﺑطﮫ ﺑﯾن وﮐﯾل-ﻣوﮐل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽﮔردد .اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣرﻓﮫای دﯾﮕر و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ
وﮐﯾﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺷورت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣطرح ﺷده ﺑود .دادﮔﺎه ﺑر دﺳﺗور ﻣوﻗت دادﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫای ﺻﺣﮫ ﮔذاﺷت ،ﭼون ﻣﺣرز ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور
ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ »ﺑﻧد ﺗﺷﮑﯾل دﯾن در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« اﺳت زﯾرا اﯾن ﺳﯾﺎﺳت »ﺑﺎ ﻗﺻد و ﻏرﺿﯽ ﺑر ﺿد اﺳﻼم ھﻣراه
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮭﯽ از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧدارد«.
• دوﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑمھﺎی ﺻﺎدره درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐرد و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻠﺳﮫای را در روز  25آورﯾل
 2018ﺑرای اﺳﺗﻣﺎع اﺳﺗدﻻلھﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘروﻧده » «Trump v. Hawaiiﺑرﮔزار ﻧﻣود.
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣطروﺣﮫ در ﺣﺿور دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ
• دادﮔﺎه دو ﭘرﺳش اﺻﻠﯽ ﻣطرح ﻧﻣود (1) :اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ دﺳﺗور در ﺣوزه اﺧﺗﯾﺎرات رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑرای ﻣوﺿوع
ﻣﮭﺎﺟرت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ اﺟﺎزه ﺗﻌﻠﯾق ورود ﻣﮭﺎﺟران را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﺑﮫ وی ﻣﯽدھد؛ و ) (2اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ
اﻋﻼﻣﯾﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ »ﺑﻧد ﺗﺷﮑﯾل دﯾن در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« اﺳت ،ﮐﮫ دوﻟت را از ﺑرﺗر داﻧﺳﺗن دﯾﻧﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾن دﯾﮕر ﻣﻧﻊ ﻣﯽﺳﺎزد.
رأی دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣورخ  26ژوﺋن 2018

× دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن )ﻧﺳﺧﮫ  (3.0را طﺑق ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت ) (INAﺗﺄﯾﯾد
ﮐرد.
• ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺑﺧش ) 1182(fﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت ،اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻌﻠﯾق ورود اﻗﺷﺎر ﺧﺎﺻﯽ از اﻓراد ﻏﯾرﺷﮭروﻧد
طﺑق ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻋطﺎ ﺷده اﺳت .دادﮔﺎه ﺑﯾﺎن داﺷت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑر
اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت در ﺣوزه اﺧﺗﯾﺎرات رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،زﯾرا طﺑق ﻣﻧدرﺟﺎت
ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت» ،اﺟﺎزه ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری وﺳﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ وی اﻋطﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت«.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل دادﮔﺎه ،ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺻداﻗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ از اﻋﻣﺎل ﭼﻧﯾن ﺻﻼﺣدﯾدی ﺑوده اﺳت ،زﯾرا
ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ ﺗﺷﺧﯾص داده ﮐﮫ ورود اﻓراد ﻏﯾرﺷﮭروﻧد از ﮐﺷورھﺎی ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺳﻠﻣﺎن »ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
زﯾﺎنﺑﺎر ﺧواھد ﺑود«.

× دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن )ﻧﺳﺧﮫ  (3.0را طﺑق ﻗﺎﻧون ﺑﻧد ﺗﺷﮑﯾل دﯾن در ﻣﺗﻣم اول
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد.
• دادﮔﺎه اذﻋﺎن داﺷت ﮐﮫ ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ و ﻣﺷﺎوران وی ﭼﻧد ﻋﺑﺎرت و ﻧظر ﺿد ﻣﺳﻠﻣﺎن داﺷﺗﮫاﻧد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،دادﮔﺎه اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ دادﮔﺎه ﻣﺣﮑوم ﮐردن آن ﻋﺑﺎرات ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن اﻣر
ﺑوده ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧود اﻋﻼﻣﯾﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری از ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺷﺋت ﻣﯽﮔﯾرد و ﻧﺗﯾﺟﺎ ً ﺧﻼف ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .دادﮔﺎه اﯾﻧطور ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﮐرد ﮐﮫ ادﻟﮫ ﮐﺎﻓﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری از روی ﻏرض و ﺧﺻوﻣت ﺑوده اﺳت.
• در ﻋوض ،دادﮔﺎه ﺑﯾﺎن داﺷت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ھدﻓﯽ ﻣﺷروع ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ،ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت
از »ﺟﻠوﮔﯾری از ورود اﺗﺑﺎﻋﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻓﯽ آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد و ﻧﯾز ﺗرﻏﯾب ﺳﺎﯾر
ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ اﺻﻼح روﯾﮫھﺎی ﺧود «.دادﮔﺎه دﻻﯾل ﻣﺗﻌددی را ﻧﻘل ﮐرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت
اطﻼﻋﺎت ﻣطروﺣﮫ در ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﺻرﻓﺎً ﺑرای اھداف اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺑﺧﺷﯽ از راﺑطﮫ ﺑﯾن وﮐﯾل-ﻣوﮐل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽﮔردد .اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣرﻓﮫای دﯾﮕر و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ
وﮐﯾﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺷورت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن رﻧﮓ و ﺑوی ﺿد دﯾﻧﯽ ﻧدارد :ھﯾﭻ اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﻣذھب در ﻣﺗن ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺷده اﺳت؛
ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن »ﺗﻧﮭﺎ  %8از ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن« و ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧطری ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد؛ ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻧﻌﮑسﮐﻧﻧده ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت؛ ﺳﮫ ﮐﺷور ﻣﺳﻠﻣﺎن در اﺻل ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺣذف ﺷدﻧد؛ ﺑرای اﮐﺛر
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮔروهھﺎﯾﯽ از اﻓراد ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺷدهاﻧد؛ و ﺑرای آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول
ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﻣﺳﺗﺛﻧﯽﺳﺎزی آﻧﮭﺎ
وﺟود دارد.
• ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣطﺎﻟب ﻓوق ،دادﮔﺎه ﺑﯾﺎن داﺷت ﮐﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﭼﻧدان ﺷﺎﻧﺳﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ ﻧﺷﺎﻧدن ادﻋﺎی
ﺧود در ﺧﺻوص ﻣﻐﺎﯾرت ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ »ﺑﻧد ﺗﺷﮑﯾل دﯾن« ﻧدارﻧد.

× ﭼﮭﺎر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اظﮭﺎرﯾﮫ دادﮔﺎه ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
• طﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗﺎﺿﯽ ﺳوﺗوﻣﺎﯾور ،ﻣوﺿوع ﺑﮫ دادﺧواھﯽ ﮐﺎﻧون وﮐﻼی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺧﺻوص »ﻗﺎﻧون آزادی
اطﻼﻋﺎت« ) (FOIAارﺟﺎع داده ﺷد؛ ﭘروﻧدهای ﺗﺣت ﻋﻧوان » Brennan Center v. U.S. Dep’t
 .«(State, No. 17 Civ. 7520 (S.D.N.Y 2017در ﻧﺳﺧﮫ دوم ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،دوﻟت
ﻣدﻋﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐدام ﮐﺷورھﺎ در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ
ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺻوص ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟرت ﺧود ﻗﺻور ورزﯾدهاﻧد .در ﻣرﮐز  ،Brennanﮐﺎﻧون وﮐﻼی
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﮔزارﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ  17ﺻﻔﺣﮫ ﺣﺎﺻل ﮐرده اﺳت .ﺳوﺗوﻣﺎﯾور ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﭘروﻧده ﻧوﺷت» :اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣﻠﯾل دوﻟت از روﯾﮫھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻدھﺎ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺳﻧدی اﯾنﭼﻧﯾن ﮐوﺗﺎه ﺧﺗم ﺷده اﺳت
ﺳؤاﻻﺗﯽ ﺟدی در ﺧﺻوص ﻣﺷروﻋﯾت ﻣﻧطق رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در ﺧﺻوص اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣورد ادﻋﺎﯾش اﯾﺟﺎد
ﻣﯽﮐﻧد« .وی ﻣوﺿوع را ﺑﮫ »ﺷﺑﺎھتھﺎی روﺷن ﺑﯾن دﻟﯾلﭘردازی اﯾن ﭘروﻧده و ﭘروﻧده Korematsu v.
 «United Statesارﺟﺎع داد ﮐﮫ در آن دﻓن ژاﭘﻧﯽھﺎ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد رﺳﯾد ،و ﺑﺎ ﺗﺷوﯾش و ﻧﺎآراﻣﯽ اﺑراز ﮐرد ﮐﮫ
اﮐﺛرﯾت ﺳواﺑق ﮔﺳﺗرده ﺧﻠق و ﺧوی ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ و ﺿد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗراﻣپ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﻧد و »ﺑر درد و رﻧﺟﯽ
ﭼﺷم ﺑﺳﺗﻧد« ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑر »ﺧﺎﻧوادهھﺎ و اﻓراد ﺑﯽﺷﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺷﮭروﻧد
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدهاﻧد« ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد .ﻗﺎﺿﯽ ﮔﯾﻧﺳﺑرگ ﺑﮫ اﯾن اﺑراز ﻣﺧﺎﻟﻔت ﭘﯾوﺳت.
• در اﯾن ﺣﯾن ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗﺎﺿﯽ ﺑرﯾر ) (Breyerﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺎﮔﺎن ﻧﯾز ھﻣراه ﺷد ،ﺑر اﯾن ﺗﺄﮐﯾد داﺷت ﮐﮫ
دوﻟت ﺣﺗﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ را آﻧطور ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت اﺟرا ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﺎوی ﻣﻔﺎدی اﺳﺗﺎ ﺑرای ﻣوارد
اﺳﺗﺛﻧﺎی ھر ﭘروﻧده و ﻧﯾز ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را دارا ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،دوﻟت دارد درﺧواﺳتھﺎی ﺑرﺧورداری از اﺳﺗﺛﻧﺎ را ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾﺗﺷﺎن واﺿﺢ و
روﺷن اﺳت رد ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽاﻧدازد .ﺑرﯾر ﺑﮫ ﺷواھدی ﻗوی دﺳت ﯾﺎﻓت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ
»ﻣﺳﺗﺛﻧﯽﺳﺎزی ﺑﮫ روال ﻋﺎدی اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﮔﯾرد«.

اطﻼﻋﺎت ﻣطروﺣﮫ در ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﺻرﻓﺎً ﺑرای اھداف اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺑﺧﺷﯽ از راﺑطﮫ ﺑﯾن وﮐﯾل-ﻣوﮐل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽﮔردد .اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣرﻓﮫای دﯾﮕر و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ
وﮐﯾﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺷورت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ
• ﺣﺎﮐﻣﯾت دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾن ﻣﻔﮭوم را دارد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻣل ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺣﺗﻣل ﺑﮫ اﺟراﯾﯽ ﺷدن در
ﺳراﺳر ﮐﺷور اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﭘروﻧده در ﺣﺎل ارﺟﺎع ﺑﮫ دادﮔﺎهھﺎی ﺑدوی ﺑرای دادﺧواھﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﻧظر دادﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﮭم را ﺑرﮔرداﻧده اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،دﺳﺗور ﻣوﻗت ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد در روزھﺎی آﺗﯽ
ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد ﺷد.
• اﮔر ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ھﺳﺗﯾد ،ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺑرﺧورداری از اﺳﺗﺛﻧﺎ وارد ﮐﺷور ﺷوﯾد .ﻣطﺎﺑق
ﺑﺎ ﺑﺧش  3اﻋﻼﻣﯾﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋدم اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺷﻘت و ﺳﺧﺗﯽ ﺷدﯾد ﺑرای
ﺗﺑﻌﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔردد ،و ورود وی ﺧطری را ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﻋﻣوم اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧد و در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد،
اﻋطﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت .اﻋطﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ھر ﭘروﻧده و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎص ھر ﻓرد ﻧﯾز
ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
• ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺧﺻوص اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت و ارﺗﺑﺎط آن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﻧون
ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺳﺧﮫ  3.0ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

اطﻼﻋﺎت ﻣطروﺣﮫ در ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﺻرﻓﺎً ﺑرای اھداف اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺑﺧﺷﯽ از راﺑطﮫ ﺑﯾن وﮐﯾل-ﻣوﮐل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽﮔردد .اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣرﻓﮫای دﯾﮕر و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ
وﮐﯾﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺷورت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

