
 اياالت متحده  ی مذهبی آزادین الملليبکميسيون    2009   گزارش ساالنه خالصه
 

اياالت متحده کميسيون بين المللی ازادی مذهب .  تصويب گرديده1998 درسال )IRFA (ی مذهبقانون بين المللی ازادی 
)USCIRF نقض حق آزادى مذهب و  تنظاربوده و االت متحده يدولت ابيطرف  ون يسيآم, مستقل يک آه) ونيسيا آمي
و ,  معرفی گرديده ین المللي ب هایگر سازمانيه جهانى حقوق بشر و دي در اعالمو قسميکه ,  مينمايد در خارج رادهيعق

 .ميدهدو آنگره , وزير امور خارجه, س جمهوريرئ بهپاليسی توصيه های مستقل 
  

س جمهور ياز طرف رئسه کميسار ها .  عضو است  10  ل از ون متشكيسيآم, اياالت متحده خارجهاز وزارت امور گانه جدا
 مقام در وزارت امور خارجه همچنان كي,  بزرگی مذهبیر به آزاديسف. استتعين شده ن آنگره ياز سوی رهبری ا و شش
  .که منحيث عضو اسبق کميسون بدون رای دادن ايفای وظيفه مينمايد,  ايجاد شدهIRFA توسط 

 
 دهه یط. ميباشندن الملل يو حقوق ب, ی مذهبیآزاد, حقوق بشر, ثروت تخصص و تجربه در امور خارجه اورنده کميسار ها

ان ي و روحانیك ربين حقوق بشر و ي فعالیهوديك ي, امام مسلمانك ي, كي آاتولیاسقفهاکميسار ها , وجود کميسون یها
حضور کليسای , یحين مسييل آيکارشناسان اصمختلف از جمله  متخصصينگر يو د, یاست خارجيو حقوقی و س, پروتستان

ن يآزادی دنقض در مورد گرانی های را نون يسيکم,  ايشانتحت رهبری. را شامل کرده اندان يو بهائ, بودا, مورمون هندو
هندوها در , اان در برمييون از طرف بودايسيکم,  مثالبطور. عقيده ميباشدو , آشورها,  مسائل کرده  که گسترده ازبرپا

, در چين(قور يمسلمانان او, یس احمديدر پاکستان بلق, ان در ونزوئاليهودي, عه در عربستان سعودیيمسلمانان ش, بنگالدش
 . کار کردهران يان  در اي بهائو, ان در سودانيحيمس
 

يه سياست  مينمايد و توصح توضيونيسي آمی نگران کنندهها  آشورو عقيده را در اين مذهب ی آزاد اوضاعگزارش ساالنه
اياالت متحده  یاست خارجينفک  سي  آه جزء الاطمينان حاصل شود هب يا عقيده ذ از پيشرفت ازادی م تارا  فراهم مينمايد

 شده شنهاد يپ برای ترتيب کردن توسط وزير امور داخلی ونيسي آمهاييکه  آشوردر مورد فصول یگزارش ساالنه حاو. هبود
کشور های , نقض شديد ازادی مذهب  IRFAتحت ) CPCS(ريکا نگرانی بخصوصی آه به عنوان وزير امور خارجه آم

 و  قابل توجه قرارداده شده  CPC که مقابله با تعين کرده است  مذهبی  نقض ازادیون در فهرست نظارتيسي کمکه انرا
 .ر دسترس است دwww.uscirf.gov  درن گزارش کامليا.  از نزديک نظارت مينمايند ونيسين کميگر آشورها ايد

 
  .  را تحت پوشش قرار ميدهد2009 الی اپريل 2008 دوران می   2009  گزارش ساالنه 

 
   های نگران کننده و لست نظارتکشور

 
IRFA  ا ي, " نگران کننده وبژهیآشورها" ,  رئيس جمهوررهبریتحت  کشور را هدايت ميدهد که خارجهوزيرCPCs , آه
ف می کند که به عنوان ي تعرIRFA .  را تعين نمايد ازادی مذهب اندضدر نقد يژه شدي وهستند به يا دولت های آشورها
گر يا دي, د شدگانيناپد,  بدون اتهامین اقدامات به عنوان شكنجه و حبس طوالنياز جمله ا,  و بزرگ, پيشرفت,  استیاصول

س جمهور توسط قانون مقرر يرئ, CPC ک يث يحك آشور به ي انکهپس از. ت نفريا امني, یآزاد, یبرمال انكار از حق زندگ
 .شده انجام ميدهد مشخص IRFA در تخلفات کارهای را کهن يمقابله با ا برای شده 



  2006آن را در نوامبر که  گذشته CPCsوزارت امور خارجه دوباره به همان هشت آشور ,   2009   سال جنوریدر ماه 
CPCs  ترهيار, )کره (ی و آره جنوبی اسالمی مردم در جمهوریاالت متحده يا, ابرم: ردانرا دوباره تعين کتعين کرده بود ,

   180  وزارت امور خارجه منتشر آرد آه . و ازبكستان است, سودان, عربستان, ني چی اسالمیمردم از جمهور, رانيا
قانون رد ادر هر دو مو, ربستان و تصميم گيری برای لغو عشدل يه ازبكستان قايروزه به صرفنظر آردن هرگونه اقدام عل

در هر دو کشور هيچ کدام پاليسی را در پاسخ به اين االت متحده يا, یها ن کمکيجه اي در نت؛ازادی مذهب بين المللی؛ 
 . تخلفات ازادی مذهب در اين هردو کشور تطبيق نخواهد کرد

, برما:  تعين نمايدCPCsور اتی را منحيث   کش13ر خارجه يوز توصيه مينمايد که ونيسيکم, گزارش دهی ن دوره يدر ا
, ترکمنستان, سودان, عربستان, جمهوری مردم چين, پاکستان, انيجري, عراق, رانيا, ترهي ار, کره جنوبی جمهوری مردم 

 . تناميوو , ازبکستان

خطی ازادی مذهب در  از تجدی  نظارت بر اساس نياز نظات نام می برد که ست ها را درلي نام آشورون همچنانيسين آميا
در  و , كي توجه نزدیستگيز شاي نهان آشوريا.  را ندارند cpcو يا توسط دولت های کشور ها تحمل ميشود و شايستگی 

ده بان ي دلستن يا.  مستحق دانسته ميشوند وزارت امور خارجه و سازمان های چند جانبهیاسيبا هدف س, موارداز یبرخ
, ترآمنستان, اومالىص, هيروس, الئوس, زيااندون, مصر, کوبا, بالروس, مل افغانستانن دوره گزارش شايون در ايسيکم
 .ميباشدو ونزوئال , هيترآ, كستانيتاج
 

 افغانستان درگران است نکميسيون 

نا موفقيت قانون .  شرايط برای ازادی مذهب يا عقيده در افغانستان در ساليان اخير به صورت گسترده مشکل تر شده است
سی جديد در حفظ افراد داخل جامعه اکثريت مسلمان به مخالفت ازسنت اسالمی رايج که منتج به خشونت های جدی ، به اسا

عالو بر اين ناکامی يا نا اهلی دولت افغان به . شمول قضيه های محکمه جنايی که تعهد های بين المللی کشور را می شکناند
ز کابل به نا ارامی گسترده برای ازادی مذاهب و ديگر حقوق بشر در عملی کردن قدرت به قسمت بيشتر کشور خارج ا

که تندروان مذهبی  اگرچه وضعيت ازادی مذهب از سقوط طالبان بدين سو بهبود يافته . شماری زيادی از واليات ميباشد
در . تهشامل خشونت و ارعاب  توسط شورشيان طالب بود که به حقوق بشر در کشور يک خطر جدی را مواجع ساخ

روشنی اين خطرهای حقيقی به پيشرفت که به سوی ايجاد ديموکراسی، پاسداری قانون، و حفاظت حقوق بشر در افغانستان 
با . کميسون تصميم گر اين آميسيون تعيين آرده است آه افغانستان بايد در ان فهرست تماشا کنند. صورت گرفته ميباشد

ادامه خواهد داد گفت که کميسيون نظارت بر وضعيت رو در , فاع نهادی و توسعهتوجه به نقش امريکا در افغانستان نقش د
 .اين آشور به ازادی دين و مرتبط با حقوق بشر است

افغانستان قانون اساسی جديدی را ساخت که  برای تضمين ازادی گروه های غير مسلمان  به , 2004در ماه جنوری سال 
معاهدات بين , و اعالم مينمايد که طبق منشور ملل متحد,  از برابری بين زن و مردحاوی صريح, مذهب ايشان پيروی نمايند

اما قانون اساسی کشور خوشامدگوی صريح برای دفاع از حق ازادى مذهب و . المللی و به اعالميه جهانی حقوق بشرميباشد
ديگر حقوق . ا مذاهب اقليت ميباشند نيستي, که اکثريت جمعيت افغانستان اند, به ويژه به فرد مسلمان, اعتقاد به هر فرد

اين نواقص از  يك بند اصل مخالفت که . می تواند از قوانين عادى منسوخ شده است, مانند حق زندگی و ازادی بيان, اساسی
  و و از سوی دستگاه قضايی مامور اجرای ماده قانون||, هيچ قانون نمی تواند مخالف عقايد و احكام دين مقدس اسالم باشد 

 . را قابل تطبيق قرارداده) اسالمی (در جای که ديگر قانون نباشد شرع و فقه حنفی 

_________________________ 
مخالفت و لئو اآنون , زمين, عيد ,ماموران کرومارتی, در عين حال آه پيوستن به اين آميسيون در عراق در اين گزارش 1

 . فهرست ديده بان آميسيون است ميباشند  عراق بايد در اينCPCگفته نشان داده که به 

 . در لست نظارت کميسون باقی بماند مخالف کرده CPC کرومارتی از اينکه نايجيريا به نظرآميسار 2



 

عدم تضمين حق فرد به  ازادی دين و به قدرت ساختن دستگاه قضايی به اجرای قانون شريعت و اصول دين اسالم  
سی نميتواند به صورت کامل يک شهروند افغان را  محافظت  نمايد از آسانی آه آشور به معنی اين است که قانون اسا

حفاظت کمی است برای افغان ها که رول . مانند ارتداد و آفرميباشد, تحميل اصيل ايينی اتهامات ناعادالنه جنايت های دينی
که تفسير های اسالمی را ,  و اقليت های دينیبرای وکالت دفاع از حقوق زنان,و مذهب را در قانون و جامعه بحث نمايند ،

اين کمبودی ها مامورين را اجازه قانونی رسمی .  مورد سوال قرار دهنده را خدا ناترس يا به توهين به اسالم متهم نمايند
داخل نقض حقوق بشر از افراد متعدد با مخالفان در , و در برابر سوء استفاده تفسير دينی, تحميل خشن و غير منصفانه

 .ميدهدجمعيت افغانستان 

محصل کام بخش ژورناليست به علت توهين به مقدسات به ,  در واليت بلخ2008در جنوری سال ,  بطور مثال
عمل که اور را متهم به اين ساخت نشر ان به ديگر محصلين بود، برخی از ان  که او از انترنيت . مرگ محکوم شد

ديگران و از جمله ,  علما خواست که اعدام اجرا شودیاگرچه شورا. ن در اسالم بوداستخراج نموده بود در مورد حقوق زنا
در . حقوق بشر و ديگر سازمان ها و گروه های اجتماعی و ژورناليستان از روی صحنه اعتراض های در دفاع او داشتند

,  ميالدی 2008  و در سپتامبر  .اشدبه حبس ميب سال 20يک محکمه استيناف حكم خود را تغيير داد که به , 2008اکتبر سال 
 سال در زندان برای انتشار ترجمه 20را تا قاری مشتاق يك محکمه در کابل يک ژورناليست احمد غوث زلمی و مال امام 

مقامات افغان تاثير علمای مذهبی آه بغلط ادعا آرد آه اقدام به ترجمه اشعار خود را در مسائل . مستقل قران محکوم کرد
 . ميباشدو نه به صورت موازی متن عربی ترجمه دری , آه اسالمی, یاجتماع

حقوق فردی " تضمين"افراد مسلمان اين موارد مربوط اعمال نشان دهنده سطح جهانی آافی نبود تضمين جهت 
اين موارد نشان می دهد که مشکل مهمی برای توسعه کشور است به عنوان يک دولت . حقوق بشر در قانون اساسی است

اين مسئله دامن زده شده است آه مداوم ضعف آشور . دمکراتيک مبتنی بر قانون اساسی که حقوق بشر محافظت شود
عدم زير , قابل توجهی روبرو است که کماکان به چالش هايی دانست که شامل روزافزون ناامنی, حكومت مرآزی است

و ال ينحل باقی گذشته از نقض حقوق بشر تشکيل داده , ونیفساد ادرای، تجارت رو به گسترش مواد مخدر غيرقان, بنايی آلی
 . اند و به اوضاع نادرست در بسياری از قسمت های کشور دامن زده

. های مذهبی به اثر مبارزه با شورشيان طالبان پيشرفت کرده و ازادی بيان بتدريج در آشور محدود است حساسيت
فغانستان عليه لبراالزيشن را يادداشت کرده که بعد از سقوط طالبان ناظران نيرو های مذهبی سنت گرايی روز افزون ا

 تصويب گرديده  که اثار و مواد را که 2008 يك قانون جديد مطبوعات توسط پارلمان  در سپتامبر سال .  صورت گرفته
رسانه ها من .  رد ميدهدبرخالف اصول اسالم، اعمال که برضد ديگر مذاهب باشد و تبليغ اديان غير از اسالم را ممنوع قرا

مانند ساير اديان به , فشار و گاه با اقدام قانونی از روحانيون مسلمان که  هدف خاصی به محتوا, جمله راديو و تلويزيون
 . . های عادی زنان در فيلم هاى هندى و رقص قرار  باشد ميگيرند اشارات و صحنه

از جمله با توجه به ازادی بيان و , زين دمکراتيک و حقوق بشر زوال احترام به موا اين مسائل مذهبی را در زمينه
ژورناليستان در افغانستان که تحت فشار فزاينده , عالوه بر موارد مربوط به نظرات تفسير دينی. مطبوعات حساب ميشود

نگساالران با عواقب يا ج, فروشندگان مواد مخدر, مواجه ميشوند برای انتقاد رهبران سياسی،  سياست مداران نيرومند محلی
 . قانونی روبرو ميشود

 
اين وضعيت , در نتيجه. و دولت کرزى تسلط آامل بر آشور ندارد, اوضاع امنيتی همچنان رو به خرابی است 

برخی کارشناسان ادعا مينمايند آه . برای ازادی و حقوق بشر هم دچار تزلزل شده که در بسياری از نقاط آشور ميباشد
, های بازسازی پس از شكست از تالش, افغانستان در معرض خطر فروپاشی به هرج و مرج ناشی از طغيان مجدد طالبان

نگرانی هايی آه دولت پاآستان به طالبان در سال های گذشته حمايه ميکرد قسميکه . سابقه و سطح توليد ترياک ميباشد



خلع , عالوه بر اين. طرح يک تهديد را برای ثبات دولت مواجه ميسازد, درداخل افغانستان شديد ترشده حمالت طالبان  
, برخی از انان اسما متحد با دولت, گروه های مسلح غير قانونى متعدد. سالح شبه نظاميان غير قانونی صورت نگرفته است

اين مفاسد سياسی شامل قتل هاى .  نقض حقوق بشر است  شدن همچنان به اعمال قدرت در سراسر کشور و غالبا مرتكب
های محلی و  گاهی با حمايت فعال از محکمه, و سوء زنان و دختران, اجبار به اجرای اجتماعی و مذهبی, شكنجه, ناموسى

طور و افغان ها را به , طالبان مجازی برای اداره آشور به صورت موازی, در برخی مناطق افغانستان. پليس تشكر آرد
اين مبلغ هنگفت تهديدات .  های فاسد اداری است به عنوان آه آمتر ديده می شود دولت از محکمه, روز افزون محاآم طالبان

حال آه مدام خطر به استقرار دموآراسی و حاآميت قانون در سراسر افغانستان , آه باعث افزايش در سال گذشته, امنيتی
 . می باشد

به امنيت بين المللی گسترش حضور و به خارج از  I; رانی کميسيون در مورد تصميم اين نگ, 2002تا انجا آه  
اين آميسيون پيشنهاد آرد آه , در گزارش خود از ان سال. ميباشدهايی مربوط به ازادی مذهب و حقوق بشر  کابل بحران

ز به گسترش امنيت به منظور تقويت آه نيا, امريكا دولت بايد حمايت از گسترش امنيت بين المللی حضور فراتر از کابل
روند بازسازی سياسی در آشور و به دفاع از ازادی دين و ساير حقوق بشر برای همه افغانها اين دو واژه در خاور نزديك 

 .نظر اوضاع امنيتی در طول سال به ادامه روند بازسازی سياسی را تهديد آند صاحب. و توجه به اينده است
 

حقوق زنان وضع شده , بعد از ان. مورد تجاوز قرار گرفتهرژيم طالبان به شدت به نام مذهب از سوی حقوق زنان  
زنان , با اين حال.  در پرتو اين که درجامعه افغانی در حال تجربه آرده است آه مفهوم برابری زن استخصوص به , اند

ت با ظهور مجدد طالبان و افزايش نفوذ در پيشرفت در افکار عمومی امروز هر دو حوزه مورد تهديد قرار گرفته اس
از , و دادستان زنان هرچند تعدادی از زنان به خدمت در مجلس و شوراهای واليتی و نيز چند قضات. گرايان مذهبی سنت

تعداد زنان در پستهای ارشد دولت آاهش يافته سه مرتبه از رئيس جمهور کرزى وزير زن در کابينه خود را از تا سال 
به گفته يک . زنان وجود ندارد در ستره محكمه می باشد. وزير امور زنان تنها وزير زنان بود, حال حاضردر . 2006

مهمترين دستاوردهای که اخيرا از سوی زنان ,  آميسر عالى سازمان ملل برای حقوق بشر  2009  گزارش از ژانويه سال 
 .را در حوزه ی که در معرض خطر مينگريست

يا از , تقريبا همه زنان از حجاب سر, آمتر در کابل, مستلزم طی رژيم طالبان, وشش چادریپ- اگرچه اين همه 
گزارش وزارت امور خارجه که در مناطق روستائی رهبران مذهبی محلی ادامه . تقدس شخصی و جمعی از ترس از فشار

فوق مشکلى : " ملل نيز اظهار داشتبه گزارش سازمان. فشار به زنان خود در مورد لباس پوشيدن چادری زنان بيشتر است
آه ظاهرا عميقا ريشه دار در ارزش هاى محافظه آار مذهبی و سنتی در جامعه , فراگير از خشونت و تبعيض عليه زنان

زنان در افغانستان را رد می کنند غالبا دسترسی مساوی به . افغانى و همچنان به زنان در محل دوم وضع طبقة متوسط است
عدم دسترسی به . آه شوراهای سنتی ناشده عدالت است, به ويژه در مناطق روستايی, نونی و به دليل روندنمايندگى قا

 . خشونت هاى خانگى استخصوصبه , دستگاه قضايى اوصدمه تالش خود را برای مبارزه با خشونت عليه زنان

که فارغ از اينکه , حنفى مسلمان سنیمحکمه در مورد مسائل خانوادگى در برخورد با قانون مدنى آه بر اساس فقه  
 و مجلس و رئيس جمهور حامد آرزی به تصويب يك قانون يك   2009  در ماه اوريل سال . سنی و شيعه هستند افراد بود
به تصويب قانون زناشويی آند تجاوز به عنف و ناتوانی از يك زن به , به نوشته, با اين حال. مسلمان شيعه قانون خانواده

طرفداران اين بود آه اين اقدام به شناخت روشنی از . جز در مواقع ضروری است, ا ترک کنند بدون اجازه شوهرشخانه ر
فرياد اعتراض بخاطر بين , اما.  درصد از جمعيت است15متشكل از حدود , نحوه عملکرد يک اقليت شيعه در افغانستان
اين قانون را مورد بررسی قرار خواهد گرفت , ات دولت افغانستانبه گفته مقام. المللی سويفت تعليق غنی سازی قانونگذاری

 .هاى و االت بين المللی مدافع حقوق بشر است که در قانون اساسی يهودى
 

تعقيب و ازار يك اقليت , بطور مثال. با وجود اين نگرانی ها و مشکالت از ازادی دين آاهش در حكومت طالبان 
ی وسايل سنتی خود  و مذهب شيعه را بار ديگر قادر به ارائه, بيشتر به پايان رسيدهشيعه در افغانستان توسط طالبان 



از جمله در پارلمان و پست های ارشد در حکومت کرزى ايفای , عزاداری  داده است و ميتوانند زندگی عادی داشته باشند
به گزارش منابع خبری . و يك اقليت شيعهمعاون اول رييس جمهور افغانستان عبدالکريم خليلی است يك عض. وظيفه مينمايند

ازاد -و حادثه, بويژه چهره های برجسته, ممنوع اعالم شده از طالبان, از لوح يادبود شيعه های عاشورا در کابل, گزارش
که بشکل عنعنوی نگفت واينرا ومراکز قدرت , اآثر انها شيعه مليت هزاره از اين گروه.   2009  در جنوری سال , شده است

 .مذهبی و داليل هستند, قومی, است و جدا از بقيه به دليل ترکيب جامعه سياسی
 

به عنوان ديگر , اين وضعيت در افغانستان از جوامع آوچك هندها و همچنين پيشرفت آرده است از سقوط طالبان 
انها بيشتر , با اين حال. تهندها و اجازه دارند ايمان خود را عمل کرده اند و به جاى عبادت عمومی اس. هيچ تبعيض است

يهوديان نوآيش يا فرزندانشان اسالم , اين تعداد کمى مسيحيان. و ازار و به صورت اموزشی, موثر مسدود از مشاغل دولتی
, در افغانستان عضو آوچك جامعه بهائی ها منجر شود. مجبور به ايمان خود را پنهان و اشکار است که قادر به عبادت است

 اداره آل آه به فتوای حكومت و حساب شده است که ايمان خود به 2007به ويژه پس از ماه می سال , از هستیبلکه اساسا ر
 .دارندشكل از آفر و همه مسلمانان آه به دين بهائی ايمان 

 پيشنهادات برای پاليسی اياالت متحده

رئيس جمهور اوباما و نماينده افغانستان توسط -اولويت  به رابطه امريکا , در پرتو اين نگرانی های جدی 
و به دخالت مستقيم اياالت متحده امريکا در , خصوصی رييس جمهور افغانستان و پاکستان ريچارد هالبروک سپرده

و تعهد نظامی را  , توسعه, کميسيون معتقد است آه اياالت متحده دولت بايد حضور  ديپلماتيك, افغانستان بازسازی سياسی
ا افزايش دهد  تاکه  حمايت مردم افغانستان را در حصه حمايت از حقوق بشر به شمول ازادی و مذهب در افغانستان خود ر
اين درگيری شامل استراتيژی های مناسب برای توسعه کمک به پيشبرد , فراتر از تعهد ارتش بيشتر. حفظ و تحكيم نمايد

 .شفافيت و پاسخگويی متقابل ميباشد, حقوق بشر
 

 را استقبال مينمايد و يک استراتژی جديد برای افغانستان و 2009 مارچ 27عالميه اداره مورخ ا, در اين زمينه 
از جمله در اختصاص منابع خود را نسبت به دو کشور تالش کرد و تالش های ديپلماتيک جديد را به همكاری انان , پاکستان

از آشورهای اسيای مرآزی و خليج فارس در , ناتو, .اریبه ويژه سازمان ملل متحد نامگذ, آاهنانی آه بايد در امنيت منطقه
اين آميسيون متذآر مى شود آه اين عدم موفقيت اياالت متحده . هند و چين الزم دارد, روسيه, ايران, سازمان ملل متحد

 امنی و دوباره به افغانستان را ترک می نمايد اما بيشتر بی ثبات ميسازد و به همين ترتيب به پاکسازی منطقه خدمت بالقوه نا

اين , با توجه به افغانستان. عنوان پناهگاهی برای اينده تروريسم جهانی منافع  اياالت متحده را تهديد می کند 
 :آميسيون همچنان توصيه مينمايد آه اياالت متحده امريكا دولت بايد

 
  حقوق هر فرد و ازادی دين  و ديگر حقوق مربوطه را بهبود دهد-الف

 يک نگرانی برای ازادی مذهبی و ديگر حقوق بشر منحيث يک عنصر جديد ستراتيژی اياالت متحده به صراحت •
 :در افغانستان

  
, و تالش خود را برای تضمين رشد, و مذهب و عقيده, وجدان, بشدت حمايت از حق برای هر فرد به ازادی انديشه •

به عنوان الت حقوق بين المللی , ى حقوق زناناز جمله ازادی وجدان و برابر, از حقوق بشر, در قانون و عمل
 ;بشر که افغانستان برايش يک حزب است

 
چون آفر و اسالم ,  استفاده از نفوذ برای حمايت از ازادی بيان در برابر اتهامات آه ممكن است بحث را خفه آنند •

ن در جامعه و حقوق زنان و از جمله بيان حساس در موضوعات از جمله نقش دي, يا جرايم مشابه, ارتداد, اهانت
 .عضو گروه های اقليت ،



 

چون ان افراد در , وآيل مدافع و احترام به ازادی و حقوق بشر, قانونی را به موضع انها احترام آه اصالح طلبان •
حال حاضر در اين زمينه دفاعی و تهديد و اياالت متحده نياز برای مقابله با نفوذ حمايت از آسانی آه طرفدار 

 ,طی اسالمی قرار می گيردافرا
 

رئيس , از جمله چيزهای ديگر,  بزرگ شدن صدای مصلحان دينی و سياسی آه با آانون مدافعان حقوق بشر •
جمهور کرزى به تشويق مستقل حقوق بشر آانون مدافعان حقوق بشر به اين آشور در آميسيون مستقل حقوق بشر 

 ;و نظام محکمه
 

  زوالپاسخ به اوضاع امنيتی روبه . ب

زيرا بدون , بيشتر تالش برای بهبود امنيت دربيرون از کابل در افغانستان برای بازسازی سياسی که به جانشينی •
حاآميت قانون در , شورشيان طالبان ادامه خواهد داشت تا سلطه آشور را در دست داشته باشند , امنيت آافی

 , افغانستان و ايجاد نهادهای دموکراتيک نوخاسته

آه در , بهبود يافته از جمله اين تدابير امنيتی با اشاره به باال و به مردم افغانستان, مستقيم و منافع مادیحمايت  •
نتيجه هرچندهم دولت کرزى و برای ديگر افراط گرايان انتخاب های مشکل در زمينه برخورد به افراط گرايی 

 . مذهبی خواهد بود

 پيشرفت اصالحات نهادی. ج

اييد که برنامه های توسط اداره اياالت متحده برای توسعه بين المللی جهت کمک به ايجاد دوره اطمينان حاصل نم •
به عنوان بخشى از ايين و , های درسی و اموزشی تامين اجتماعی ابتدايی و متوسطه به شمول از طريق چاپ آتاب

و رواداری , زادی دين يا اعتقاداز جمله ا, محتوای اموزش و پرورش با توجه به استانداردهای جهانی حقوق بشر
 ,مذهبی

از جمله  آمك به توسعه زير بناهای الزم و حمايت از بازسازی بخش , تالش برای تقويت اصالح نظام قضايی •
 ,قضايی که تحت حكومت قانون و حفظ استانداردهای بين المللی حقوق مدنی و حقوق بشر

انونی و قوانين بين المللی سيستم موازين قانونی در زمينه بر عهد تالش خود را برای اصالح به اطمينان نظام ق •
 , حقوق بشر

تالش  برای اصالحات در سيستم  قضات و محاکم  تا ستندرد حقوق بين المللی را داشته باشد و اينکه  مدنی و  •
رسی و تمام افغان ها دست, زنان استخدام می شوند در تمام سطوح قوه قضاييه, حقوق بشر موازين حقوق بشر
 مساوی به محكمه واگذار آرد و

و تامين اجتماعی افغانستان به اطالع , نوشتة همتايان افغانی انها, کارشناسان حقوقی در افغانستانکردن به با کمک  •
و برنامه , از جمله ازادی دين و عقيده, بر پاية خودخواهی عمومی سازگاری حقوق بشر و به اسالم و حقوق بشر

 . فغان ها به اياالت متحده به اسالم و ساير اديان ديگر در يک جامعه ازاد پيروی از دين نمايندهای موجود به نفع ا

 

 
 


