
  اياالت متحدهجهانی مذهبی کميسيون آزادی 2009نگاهی به گزارش سال 
 

 یکه بر پايه قانون آزادی جهانی مذهب)  يا کميسيونUSCIRF(کميسيون آزادی جهانی مذهبی اياالت متحده  
IRFA  ريف  تشکيل شده، کميسيونی مستقل و دربرگيرنده دو حزب اصلی حکومت آمريکاست که بر پايه تعا1998در سال

زير پا گذاشته شدن حق آزادی مذهب و عقيده را در کشورهای ديگر اعالميه جهانی حقوق بشر و ديگر سندهای جهانی، 
   .دهد نمايد و به رئيس جمهور، وزير خارجه و کنگره، پيشنهادهای مستقل سياسی می بررسی می

 
ن از اعضا از سوی رئيس جمهور و سه ت.  عضو دارد10جدای از وزارت خارجه اياالت متحده، اين کميسيون 

  IRFAسفير سيار آزادی جهانی مذهبی، منصبی که بر پايه همان قانون . شوند شش تن از سوی رهبری کنگره تعيين می
  .کند ايجاد شده، به عنوان عضو بدون حق رای و شاغل کميسيون فعاليت می

 
ها و تخصص  الملل تجربه ، آزادی مذهب، و حقوق بيناعضای کميسيون در زمينه امور خارجه، حقوق بشر            

اند از چند اسقف کاتوليک، يک  گذرد اعضای آن عبارت بوده ای که از عمر اين کميسيون می در دهه.  دارندبهائیگران
روحانی مسلمان، يک يهودی فعال حقوق بشر و يک خاخام، کشيشهای پروتستان، و کارشناسان حقوق، سياست خارجی و 

اين کميسيون به رهبری چنين . بهائیهای گوناگونی مانند مسيحی ارتدوکس، مورمون، هندو و  های ديگر با پيشينه رشته
. ها، کشورها و اديان گوناگون جلب کرده است کسانی توجه فراوانی را به سوی زير پا گذاشته شدن آزادی مذهب در زمينه

 بنگالدش، مسلمانان شيعه عربستان سعودی، يهوديان ونزوئال، احمديهای برای نمونه، اين کميسيون بوداييان برمه، هندوهای
   .پاکستان، مسلمانان اويغور چين، مسيحيان سودان و بهائيان ايران را نمايندگی کرده است

 
دهد و برای  زادی مذهب و عقيده را در کشورهای مورد نظر کميسيون شرح میاين گزارش ساالنه شرايط آ

هر چه بيشتر پيشبرد آزادی مذهب و عقيده در سياست خارجی اياالت متحده، سياستهايی را پيشنهاد اطمينان از نقش 
 و به دليل نقض گسترده آزادی  IRFA  کشورهايی که بر پايه:گزارش ساالنه عبارت است از بخشهايی درباره. نمايد می

 (CPCs)" کشورهای به ويژه نگران کننده"ن جه در ميانامشان از سوی وزير خار نمايد مذهبی، کميسيون پيشنهاد می
 در  CPCای کمتر از  زير پا گذاشتن آزادی مذهبی به اندازهگذاشته شود؛ کشورهايی که از سوی کميسيون و به دليل 

گزارش . نظارت دقيقی دارداند اما نياز به توجه دارند؛ و کشورهای ديگری که کميسيون بر آنها  بان گذاشته شده فهرست ديده
 . باشد  در دسترس می www.uscirf.govکامل در

 
  .دهد  را پوشش می2009 تا آوريل 2008 از مه 2009گزارش سال 

 
 

IRFA  به ويژه "دهد کشورهايی که حکومتهايشان موارد  وزير خارجه منصوب رئيس جمهور دستور می به
.  بنامدCPCيا " کشورهای به ويژه نگران کننده" را اند ن آزادی مذهبی را انجام داده يا تحمل کردهزير پا گذارد" گسترده

IRFA  سازمان يافته، "مواردی که : نمايد زير پا گذاردن آزادی مذهبی را اينگونه تعريف می" به ويژه گسترده" موارد
ديگر موارد زننده "شت طوالنی بدون اتهام، ناپديد شدن و هستند از جمله کارهايی همچون شکنجه، بازدا" پيوسته و چشمگير

خواهد  قانون از رئيس جمهور می بر کشوری گذاشته شود  CPCپس از اينکه نام ." نقض حق زندگی، آزادی يا امنيت آدمها
   . با نقض آزادی مقابله کند IRFAبا انجام کارهای نوشته شده در 

 
 ناميده بود را دوباره در اين CPC، 2006 هشت کشوری که در نوامبر  همان2009وزارت خارجه در ژانويه   

، اريتره، ايران، جمهوری خلق چين، عربستان سعودی و )کره شمالی(برمه، جمهوری خلق کره : فهرست گذاشت
عليه ، پيش از انجام هر اقدامی "}آزادی جهانی مذهب{پيشبرد هرچه بيشتر هدف قانون "وزارت خارجه برای . ازبکستان

بر پايه اين مهلتها اياالت . درباره عربستان سعودی، مهلتی نامحدود در نظر گرفت روزه و 180ازبکستان، يک مهلت 
   .دهد متحده هيچ پاسخ سياسی به موارد به ويژه گسترده نقض آزادی مذهبی در اين دو کشور نمی

 



  CPCs کشور زير را در فهرست 13نام  وزارت خارجه،نمايد که  در گزارش اين دوره، کميسيون پيشنهاد می
، جمهوری خلق چين، عربستان 2، پاکستان1، اريتره، ايران، عراق، نيجريه)کره شمالی(برمه، جمهوری خلق کره : بگذارد

   .سعودی، سودان، ترکمنستان، ازبکستان و ويتنام
 
مذهبی از سوی دولتهايشان، به آزادی کميسيون همچنين نام کشورهايی که به دليل انجام يا تحمل نقض جدی  

همچنين اين کشورها به توجه . گذارد بان می  پايينتر هستند را در فهرست ديده CPCنظارت جدی نياز دارند اما از آستانه 
بان  فهرست ديده. دقيق و در مواردی، اقدامهای سياسی هدفمند از سوی وزارت خارجه و سازمانهای چندجانبه نياز دارند

 افغانستان، بالروس، کوبا، مصر، اندونزی، الئوس، روسيه، سومالی، تاجيکستان، ترکيه و : گزارش اين دورهکميسيون در
   .گيرد ونزوئال را دربرمی

 
 _ايران  موارد نگرانی کميسيون

 
 

ارد از جمله از گذ ای سازمان يافته، پيوسته و چشمگير زير پا می حکومت ايران همچنان آزادی مذهبی را به گونه
ايران يک جمهوری دين ساالر بر . طريق بازداشت طوالنی، شکنجه و اعدامهايی عمدتا يا صرفا بر پايه مذهب فرد متهم

کارنامه ضعيف حکومت . گردد  عليه شهروندان خود تبعيض قائل میمذهب و عقيدهپايه قانون اساسی است که ذاتا به دليل 
 درويشبه ويژه در زمينه اقليتهای مذهبی و به طور خاص بهائيان، مسلمانان است دتر شده ايران در زمينه آزادی مذهبی، ب

، 2008در سپتامبر . هايی مانند تشديد يورشهای فيزيکی، آزار، دستگيری، بازداشتها، و زندان  در زمينهو مسيحيان انجيلی
ت که کيفرهای جدی همچون اعدام را برای ای به سوی تصويب اصالحيه قانون کيفری برداش مجلس ايران گامهای تازه

 بلندپايهافزايش يهودستيزی و تکرار تهديدها و فعاليتهای مقامهای . نمايد کسانی که از اسالم به آيين ديگری بگروند تجويز می
نقالب از هنگام ا. حکومت در راستای انکار کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم، بر هراس جامعه يهودی ايران افزوده است

مسلمانان دگرانديش نيز همچنان . اند  ايران، شمار چشمگيری از اقليتهای مذهبی از ترس آزار از ايران گريخته1357سال 
 گذاشته CPCيا " کشورهای به ويژه نگران کننده"ميان ايران را در نام  1999رجه آمريکا از سال اوزارت خ. بينند آزار می

 .که نام ايران باز هم در اين فهرست قرار بگيردنمايد  کميسيون پيشنهاد می. است
 

داند و تصريح   امامی را مذهب رسمی کشور می12جعفری ) شيعه(قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مذهب 
رهبر حکومت، آيت اهللا . نمايد که همه قوانين و مقررات از جمله خود قانون اساسی بايد بر پايه معيارهای اسالمی باشد می

ای رهبر انقالب اسالمی ايران است و بر نيروهای مسلح، نيروهای امنيت داخلی و قوه قضائيه کنترل مستقيم  منهعلی خا
 دانشمند اسالمی که با رای مردم از ميان 86شود، گروهی دربردارنده  رهبر از سوی مجلس خبرگان برگزيده می. دارد

با اصول اسالم و قانون ) کنگره (مجلس همه قانونهای مصوب سازگاری. شوند فهرستی که حکومت غربال کرده برگزيده می
طبق قانون اساسی، شورای . گزيند گردد که نيمی از اعضايش را رهبر برمی اساسی از سوی شورای نگهبان بررسی می

  عضو مجلس شورا نيز290نگهبان از حق بررسی و رد صالحيت نامزدهای همه سمتهای انتخابی، مانند مجلس خبرگان و 
اختالفهای . برخوردار استنيز ورهای مذهبی و عقيدتی نامزدها  از جمله باخودسرانهبر پايه شماری از شرايط مبهم و 

شود که نهادی نظارتی و منصوب  گذاری به مجمع تشخيص مصلحت سپرده مینمجلس و شورای نگهبان در زمينه قانو
دو کرسی برای مسيحيان ارمنی، يک کرسی برای : هبی استپنج کرسی مجلس، ويژه اقليتهای شناخته شده مذ. رهبر است

 .مسيحيان آشوری، و يهوديان و زردشتيان هر کدام يک کرسی
 

، صدها دگرانديش و فعال مسلمان برجسته از ميان اکثريت شيعه که خواهان در چند سال گذشته، دادگاه انقالب
به زندانهای طوالنی محکوم کرده است؛ ظام اسالمی ايران به اتهام تالش برای براندازی ناند را  اصالحات سياسی بوده

بر پايه قانون . اند بسياری ديگر هم به اتهام توهين به مقدسات و نقد ماهيت حکومت اسالمی بازداشت و زندانی شده
، نقد "توهين به اسالم"کيفری کنونی، اصالح طلبان و روزنامه نگاران مرتبا به اتهامهايی همچون قانون مطبوعات و 

گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حق . شوند  و چاپ مطالب خالف معيارهای اسالمی محاکمه میجمهوری اسالمی
 به اين نتيجه رسيد که اين اتهامهای وارد شده از سوی دادگاههای 2004آزادی عقيده و بيان در پی سفری به ايران در سال 

                                                 
  CPC ايد، الند، و لئو با پيشنهاد گذاشتن نام اين کشور در فهرست هکرومارتي:  عراق، سه عضو کميسيونهنگام نگارش گزارش کميسيون درباره 1

   .بان بماند  عراق بايد در فهرست ديدهو گفتندمخالفت کردند 
 .يون بماندبان کميس  مخالفت کرد و گفت که اين کشور بايد در فهرست ديده CPCکرومارتيه با گذاشتن نام نيجريه در فهرست  2



، 2009در مارس ".  و من درآوردی آنها باز استرانهخودسيان برای تفسير قاض"و دست " هيچ مبنای روشنی ندارد"ايران 
های دادگاه انقالب تهران   ماهه صادره از يکی از شعبه30وبالگ نويس ايرانی اميد ميرصيافی در حال گذراندن محکوميت 

کنند مرگ او  ران ادعا میدر زندان جان باخت؛ مقامهای ايو انتقاد از رهبران مذهبی " تبليغ عليه حکومت"به اتهام 
 .اند خودکشی بوده اما وکيل و خانواده وی خواستار بررسی شده

 
های مذهبی و يا سياسی گوناگون حکومت ايران مخالفت  شماری از روحانيان برجسته شيعه که با کارها و انگاره

اندن روند دادرسی، شکنجه و اند هدف سرکوب دولتی، بازداشت خانگی، دستگيری بدون اتهام، محاکمه بدون گذر کرده
، آيت اهللا محمد کاظمينی بروجردی، يک روحانی برجسته شيعه که 2006در اکتبر . اند های ديگر بدرفتاری قرار گرفته گونه

خواهان جدايی دين از حکومت است به همراه شماری از پيروانش پس از درگيريهايی با پليس ضدشورش دستگير و زندانی 
، وی 2007در اوت .  تن از پيروانش به مرگ محکوم شدند اما پس از چندی، اين حکم کاهش يافت17و و در آغاز، ا. شدند

د آيت اهللا شو همچنين گزارش می. به يک سال زندان در تهران و ده سال زندان در بخش ديگری از کشور محکوم گرديد
زارش وزارت خارجه آمريکا، حاميان آيت اهللا به گ. اش مصادره شده است بروجردی خلع لباس گرديده و خانه و دارايی

با وجود درخواستهايی برای " گزارش دادند که مقامهای زندان، 2008شود بيمار است در نوامبر  بروجردی که گفته می
ر مقامهای ايران در اکتب". اند آزادی او به داليل پزشکی، وی را به سختی کتک زده و از زندان اوين به جای نامعلومی برده

 دستگير شده بودند دوباره بازداشت کردند؛ وضعيت آنان نامعلوم 2006، نه تن از پيروان او را که نخست در سال 2008
 .است

 
ای  شماری از رهبران سنی ايران آزارها و محدوديتهای گسترده. اقليتهای مسلمان همچنان با سرکوب روبرو هستند

کتابهای مذهب  ند از جمله بازداشت و شکنجه روحانيان سنی، و نيز ممنوعيتا شان گزارش کرده را در زمينه آيينهای مذهبی
 و سنی، درويشرهبران مسلمانان . های عمومی حتی در جاهايی که اکثريت با ايشان است های سنی در مدرسه سنی و آموزه

جامعه سنی . نمايند گزارش میبينند و تبعيض رسمی گسترده را  می پيوسته از نهادهای اطالعاتی و امنيتی، ارعاب و آزار
همچنين ادعاهايی هست مبنی بر اينکه حکومت ايران در استخدام دولتی به ويژه در . هنوز نتوانسته در تهران مسجد بسازد

 .گذارد سمتهای مديريتی بخشهای اجرايی و قضايی عليه جامعه سنی تبعيض می
 

 درويش پس 40، دستکم 2009در فوريه .  داشته است در سال گذشته افزايش چشمگيریبازداشتها و آزار درويشها
در ماه . از اعتراض به ويران کردن پرستشگاهشان در اصفهان بازداشت شدند؛ و همگی چند روز پس از آن آزاد گرديدند

های درويشهای  ژانويه، جمشيد لک، يک درويش گنابادی از سلسله درويشهای نعمت اللهی که يکی از بزرگترين سلسله
 ضربه شالق خورد زيرا پس از اينکه آشکارا يک مقام وزارت اطالعات را به بدرفتاری متهم کرده بود در 74 است کشور
 پس از بستن يک پرستشگاه درويشها، مقامات دستکم 2008در پايان دسامبر . محکوم گرديد" افترا" به اتهام 2006سال 

هايشان را ضبط کردند؛ از وضعيت  ام دستگير و کتابها و رايانهشش تن از درويشهای گنابادی را در جزيره کيش بدون اته
و بر پايه عضويت در سلسله " نشر اکاذيب"، اميرعلی محمد لباف به اتهام 2008در نوامبر . آنها خبری در دست نيست

وب خاوری  ضربه شالق و تبعيد درون مرزی به شهر بابک در جن74درويشهای نعمت اللهی گنابادی به پنج سال زندان، 
در ماه اکتبر دستکم هفت درويش مسلمان در اصفهان و پنج تن ديگر در کرج به اتهام وابستگی به . ايران محکوم گرديد

، درگيريها ميان نيروهای 2007در نوامبر . برند سلسله نعمت اللهی گنابادی دستگير شدند و هنوز در بازداشت به سرمی
ويشها در شهر بروجرد در باختر ايران به زخمی شدن دهها تن و بازداشت نزديک امنيتی و پيروان يک سلسله عرفانی در

درگيريها پس از آن رخ داد که مقامات، ويران کردن يک خانقاه درويشها را با .  تن از مسلمانان درويش انجاميد180به 
اتهامی به بازداشت شدگان وارد شده يا برند و اينکه آيا  شمار کسانی که هنوز در بازداشت به سر می. بولدوزر آغاز نمودند

ها و هم در  ها هم در خطبه ه در سال گذشته، در چندين گزارش آمده بود که روحانيان شيعه و امام جمع.روشن نيستنه 
همچنين گزارشهايی بود مبنی بر اينکه . اند های عمومی، صوفی گری و کارهای درويشهای مسلمان را محکوم کردهسخنراني

 .منوعيت کامل صوفی گری را در دست بررسی داردحکومت، م
 

شناسد که  ای می قانون اساسی ايران رسما مسيحيان، يهوديان و زردشتيان را به عنوان اقليتهای مذهبی حمايت شده
. )مانند ازدواج، طالق و ارث( و در زمينه احوال شخصی خود استقالل دارند آيين خود را به جا بياورندتوانند آزادانه  می

اعضای اين گروهها به ويژه در . گذارد گرچه برتری اسالم و قانونهای اسالمی بر حقوق و جايگاه غيرمسلمانان اثر بدی می
غيرمسلمانها . برند و کار در نيروهای مسلح از تبعيض قانونی و تبعيضهای ديگر رنج میآموزش، خدمات و کارهای دولتی، 

ن گفتگو کنند يا آنها را به کيش خود فرابخوانند؛ گروهی از ايشان در چاپ مطالب توانند با مسلمانها درباره آيينشا نمی



، مجمع تشخيص مصلحت، برابری ديه مردان 2004در سال . شان به زبان فارسی نيز با محدوديت روبرو هستند آيينی
بر پايه . دان بهره  اصالحيه بیبهائيان، سابئيان ماندی و همه زنان همچنان از اين. مسلمان و غيرمسلمان را تصويب نمود

 . مباح است يعنی کشتن بهائيان کيفر نداردانيقانون ايران، خون بهائ
  

جريان پيوسته سخنان بدخواهانه . ، فشار خود بر اقليتهای غيرمسلمان را افزوده است2005حکومت ايران از اوت 
ای از ستم   فيزيکی عليه اين گروهها بازگشت گونهو تحريک آميز رهبران سياسی و مذهبی و افزايش آزار، زندان و يورش

آيت اهللا احمد جنتی، دبير شورای .  ديده شد1970دهد که در نخستين سالهای پس از انقالب ايران در دهه  را نشان می
بان کی ، 2008در اکتبر . ناميده است" فاسد"و " جانوران گناهکار"نگهبان، آشکارا به غيرمسلمانها يورش برده و آنان را 

مون، دبيرکل سازمان ملل گزارشی درباره وضع حقوق بشر در ايران صادر کرد که جزئيات آزار اقليتهای مذهبی به دست 
بازداشتهای خودسرانه، زندانی کردن به داليل نادرست، و يورشهای خشن به بهائيان و : مقامات را دربرداشت از جمله

، مجمع عمومی سازمان ملل با 2008در دسامبر . ن درويش و سنی و مسيحيانبازداشتهای خودسرانه و آزار بدنی مسلمانا
ای کارنامه ضعيف حکومت ايران در زمينه حقوق بشر از جمله ادامه آزارهای آن عليه اقليتهای مذهبی و  تصويب قطعنامه

ای را  ن بررسی قانون تازه، مجلس ايرا2008در آغاز سال .  را محکوم نمودبهائيانگسترش و افزايش شمار خشونتها عليه 
در سپتامبر . گيرد آغاز کرد که برای کسانی که از اسالم به آيين ديگری بگروند کيفرهای سختی مانند اعدام درنظرمی

 قانون درباره ارتداد را تصويب کرد که ممکن است در آينده نزديک در صحن مجلس يهای در مجلس، اصالح ، کميته2008
حکومت ايران در گذشته بر پايه شرع اسالم، کيفر مرگ را درباره ارتداد اجرا کرده اين کيفر تا هرچند . به تصويب برسد

اند  اگر قانون پيشنهادی تصويب گردد جان همه کسانی که از اسالم به آيينهای ديگر گرويده. کنون آشکارا در قانون نيامده بود
آيند بيش از  مرتد به شمار میاز گرويدنشان به بهائيت گذشته باشد چهار يا پنج نسل به ويژه بهائيان که اکنون هم حتی اگر 

 .پيش به خطر خواهد افتاد
 

. های دور به طور ويژه با زيرپا گذاشته شدن آزادی مذهبی روبرو بوده است  در ايران از گذشتهبهائیجامعه 
آيند و ممکن است بر پايه ارتداد   شمار میبه" مرتد" تن است از ديد مقامهای ايران 300000بهائيان که شمارشان نزديک به 

 تن از کارهای دولتی و 10000 بهائی را اعدام کرده و بيش از 200 بيش از 1357حکومت ايران از سال . سرکوب شوند
ين همچن. توانند پرستشگاه، مدرسه، يا هر انجمن مذهبی مستقلی بر پا نمايند بهائيان در ايران نمی. اند دانشگاهی برکنار شده

 محرومند و ازدواج و ملکبهائيان از شغلهای دولتی و نظامی و دريافت مستمری از دولت و نيز حق به ارث بردن 
 ضبط يا هتک حرمت گورستانها، جاهای مقدس و ساختمانهای بهائيان هر از گاهی. شود طالقشان نيز به رسميت شناخته نمی

 .ن شده استشود و بسياری از مکانهای مهم مذهبی آنان ويرا می
 

در چند سال گذشته، بهائيان در ايران به گونه روزافزونی با رفتارهای خشنی مانند شمار فزاينده دستگيريها و 
ادره يا ويران ملک بهائيان مص. اند های شخصی و امالک خصوصی روبرو بوده بازداشتها و يورشهای خشونتبار به خانه

 به يک 2009در فوريه . اند زداشت، زندان يا يورشهای بدنی قرار گرفته مورد آزار، بازجويی، باگشته و دهها بهائی
در يزد و . گورستان بهائی در سمنان بی احترامی شد و در ماه ژانويه يک گورستان ديگر بهائيان در قائمشهر ويران گرديد

 که مديرش کيهانروزنامه حکومتی در چند سال گذشته، چند مقاله در . اند بيرون نجف آباد هم گورستانهای بهائی ويران شده
 . به بدگويی و سياه نمايی بهائيت و پيروان آن در ايران پرداخته استای منصوب کرده ا رهبر حکومت، آيت اهللا خامنهر

در . مقامهای ايرانی همچنين درباره همه بهائيان ايران اطالعات بسياری گردآوری کرده و کارهای آنان را زير نظر دارند
ترين دستورها در  گذشته، موجهای سرکوب بهائيان با دستورهای حکومت برای گردآوری چنين اطالعاتی آغاز گرديد و تازه

 .س را در ميان پيروان بهائيت افزايش داده است، حس ناامنی را تازه کرده و هرا2006سال 
 

مذهب  بهائی به دليل 30، خودسرانه بازداشت شده و هم اکنون بيش از بهائی 200 نزديک به 2005از آغاز سال 
 روز تا چند سال زندان محکوم 90اند و شماری ديگر به  دهها تن از ايشان منتظر محاکمه. شان در زندان هستند و عقيده

 تا " و مقاماتتشويش اذهان عمومی"از  اتهامها معموال. همه اين محکومان در فرايند فرجام خواهی احکام هستند. دان شده
 فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، –، هفت رهبر بهائی 2008در مارس و مه . گيرد را دربرمی" تبليغ عليه نظام"

 بازداشت و به زندان بدنام اوين در تهران برده –لی و وحيد تيزفهم عفيف نائمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توک
همه آنان عضو يک گروه هماهنگی کشوری بهائيان هستند که برای حکومت ايران آشناست و پس از آن تاسيس گشت . شدند

م جاسوسی،  به آنها اتها2009در فوريه . همه کارهای رسمی بهائيان را ممنوع کرد1983که حکومت ايران در سال 
آنها به . تواند به اعدام بيانجامد  اتهامهايی که می–زده شد " تبليغ عليه جمهوری اسالمی"و " توهين به مقدسات دينی"



محاکمه آنان داد که  هرچند سخنان مقامهای ايرانی نشان می. اند  دسترسی نداشته2003وکيلشان شيرين عبادی، برنده نوبل 
، چندين بهائی در يزد، 2009در مارس و آوريل . ای انجام نشده و تاريخ آن روشن نيست نزديک است هنوز هيچ محاکمه

در ماه ژانويه، چهار بهائی پس . برند سمنان، ساری و شيراز دستگير شدند که شماری از آنان هنوز در بازداشت به سر می
همچنين در ماه ژانويه، دستکم شش بهائی از . هايشان در قائمشهر دستگير شدند از يورش ماموران وزارت اطالعات به خانه

" توهين به مقدسات دينی"کرد در تهران به اتهام  جمله زنی که در يک سازمان حقوق بشر در پيوند با عبادی کار می
، به دست مقامات بسته شد در ماه 2008بازداشت گرديدند؛ پنج تن از آنان از جمله کارمند مرکز عبادی که در دسامبر 

 دستکم هشت بهائی از جمله دو تن که از کانادا به ايران آمده بودند در جزيره کيش 2008در دسامبر . زاد شدندمارس آ
 .بازداشت شدند؛ کسی از وضعيت ايشان آگاه نيست

 
 از آنجا که در 2006در رخدادی مهم در سال . شد در گذشته به بهائيان ايران اجازه رفتن به دانشگاه داده نمی

 300 از دانش آموزان خواسته نشده بود مذهبشان را بنويسند برای نخستين بار پس از چند دهه، 2006-2007ال نامنويسی س
گرچه بيشترشان پس از آشکار شدن اينکه بهائی هستند . دانشجوی بهائی در چند دانشگاه و دانشکده ايران پذيرفته شدند

 نامنويسی 2007-2008برای آزمون سراسری سال آموزشی  دانشجوی ايرانی بهائی 1000هرچند بيش از . اخراج شدند
بود بر پايه گزارشها، اندک بودن شمار آنان به اين دليل .  تن از ايشان اجازه نامنويسی در دانشگاه داده شد77کردند تنها به 

حکومت ايران آشکارا گرچه . پرونده خود آگاه شدند" نقص"آموز بهائی، ماهها پس از پايان آزمون از   دانش800که بيش از 
دهد سياست عملی جلوگيری از دستيابی بهائيان  گويد بهائيان برای رفتن به دانشگاه آزادند گزارشهای سال گذشته نشان می می

چندين تن پس از آشکار اند  از ميان بهائيان اندکی که در دانشگاهها نامنويسی کرده. به آموزش عالی همچنان پابرجاست
همچنين در چند سال گذشته، دانش آموزان بهائی دبستانها و . شان در سال گذشته اخراج شدند بیگشتن باورهای مذه

ای در معرض بدگويی و فشار برای گرويدن به اسالم قرار گرفته و در چند مورد به دليل مذهبشان  دبيرستانها به گونه فزاينده
 .اند اخراج شده

 
گر ايران همچنان با آزار، دستگيری، مراقبت دقيق و زندان روبرو مسيحيان به ويژه انجيليها و پروتستانهای دي

بر پايه گزارشها محمود احمدی نژاد رئيس . اند شود بسياری از آنان در چند سال گذشته از کشور گريخته هستند؛ گزارش می
نی در چند مورد به در چند سال گذشته، مقامهای ايرا. جمهور ايران خواستار توقف گسترش مسيحيت در ايران شده است

به گفته . اند ه، رهبران کليسا و پرستش کنندگان را دستگير کرده و اعضای کليسا را آزار و تهديد کردهکليساها يورش برد
سازمانهای پشتيبانی و حقوق بشر، سال گذشته دهها رهبر کليساهای خانگی به دليل شرکت در فعاليتهای مذهبی در 

 مسيحی به دليل آيين خود 73، نزديک به 2008يک گروه گزارش داد در سال . اند يی شدههايشان دستگير و بازجو خانه
های دربردارنده جرمهای  به ويژه در پرونده. دستگير شدند گرچه بيشترشان پس از بازداشتهای کوتاه مدت آزاد گرديدند

زاد کنند اما اتهامهای آنان يا محکوميتهايشان مبتنی بر باور مذهبی، شيوه معمول مقامهای ايرانی اين است که زندانيان را آ
 .را باقی بگذارند تا در هر زمان در آينده بتوانند ايشان را تهديد کنند

 
شان و ضبط   پس از يورش ماموران به خانهرستم پور، دو زن، مرضيه اسماعيل آباد و مريم 2009در مارس 

پايه گزارشها، مقامهای ايرانی ادعا کردند اين دو زن در کارهايی بر . وسايل، به دليل انجام آيينهای مسيحی دستگير شدند
در هنگام نگارش اين گزارش، آن دو در زندان اوين . اين اتهامها ثابت نشده استاند هرچند  دست داشته"  حکومتعليه"

چيکيان به دليل دست جمال قالی شورانی، نادره جمالی و هاميک خا: در ماه ژانويه، سه مسيحی نوآيين. شوند نگهداری می
هيچ اتهام رسمی به آنان زده نشد و همگی ظرف يک تا دو . داشتن در فعاليت کليسای زيرزمينی در تهران بازداشت شدند

، پنج مسيحی نوآيين بازداشت شدند از 2008در اوت . هفته آزاد شدند اما پرونده عليه قالی شورانی و جمالی هنوز باز است
همه آنها تا ماه اکتبر آزاد .  اعدام گرديد1990پسر حسين سودمند، کشيش انجمنهای خدا که در سال جمله رامتين سودمند، 

در ماه ژوئن زن و شوهری که به . است" تبليغ عليه جمهوری اسالمی"اما سودمند هنوز منتظر محاکمه به اتهام شدند 
ک خوردند سپس با وثيقه آزاد شدند بدون اينکه رسما مسيحيت گرويده بودند بازداشت شدند و بر پايه گزارشها چهار روز کت

 بيش از دوازده تن که از اسالم به مسيحيت گرويده بودند دستگير و در شهر جنوبی شيراز 2008در مه . متهم شوند
ان عليه آنهای حقوقی   شد که پروندهپس از چند هفته همه به جز دو نفر آزاد شدند اما پس از آن به ايشان گفته. بازداشت شدند

در ماه سپتامبر، حکومت ايران، دو نوآيين که هنوز در بازداشت بودند به نامهای محمود متين و آرش . همچنان باز است
 .هر چند آنها در همان ماه پس از اينکه دادگاه حکم داد اتهام ارتداد، معتبر نيست آزاد شدندبصيرت را به ارتداد متهم نمود 

 



 مذهبی سابئين ماندين که شمارشان پنج تا ده هزار تن است با افزايش سرکوب و آزار در چند سال گذشته، جامعه
گزارشهايی بود درباره اينکه اعضای جامعه سابئين ماندين با تبعيض اجتماعی و فشار برای . مقامات روبرو بوده است

 .شود ری میاند و غالبا از دسترسی ايشان به آموزش عالی جلوگي گرويدن به اسالم روبرو گشته
 

 سياستهای رسمی مشوق يهودستيزی در ايران رو به گسترش است گرچه اعضای جامعه يهوديان معموال به دليل
در سال گذشته، رئيس جمهور احمدی نژاد و ديگر رهبران بلندپايه . اند هدف حمله بوده" پيوند با اسرائيل "واقعی يا تصور

اد کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم را انکار کرده و خواهان از ميان در سخنرانيهای عمومی، رويدسياسی و روحانی 
ای، نشريات  های رسانه سخنان رسمی، برنامه:  تبليغات رسمی ضديهود از جمله،2008در سال . اند رفتن دولت اسرائيل شده
ن و نمادهای يهودی نيز در سال ای از يهوديا ؛ کاريکاتورهای نشان دهنده تصويرهای اهريمنی و کليشهو کتابها فزونی يافت
با هدف يادبود " افسانه دروغين"نمايشگاهی به نام   با پشتيبانی حکومت2008برای نمونه در مه . گذشته به چاپ رسيد

به گفته وزارت خارجه آمريکا بيشتر مطالب اين نمايشگاه، يهوديان . در قم گشايش يافت" سالگرد برپايی رژيم صهيونيستی"
در سال گذشته، چندين . تبعيض رسمی حکومت عليه يهوديان همچنان فراگير است. دهد ای ضديهودی نشان می را به شيوه

برنامه پخش شده از تلويزيون حکومت، پيامهای ضديهودی دربرداشت، يک روزنامه برجسته برای انکار کشتار يهوديان 
به . ن از يک همايش انکار آن کشتار پشتيبانی کرددر جنگ جهانی دوم، مسابقه کاريکاتور برگزار نمود، و حکومت ايرا

گفته وزارت خارجه آمريکا با وجود محدوديتهای اندک بر سر راه آيينهای مذهبی يهود، در چند سال گذشته آموزش کودکان 
 .شود ای دشوار گشته و از پخش متنهای مذهبی يهود با قدرت جلوگيری می يهودی به گونه فزاينده

 
فشار آن برای تبليغ گفتمان رسمی اسالم، بر حقوق زنان ايران از جمله حق ايشان برای آزادی جابجايی، انحصار حکومت و 

. های مذهبی و عقيدتی، اثر منفی گزارده است ی از سرکوب در زمينه و مذهب و نيز رهايتفکرنشست و برخاست، انديشه، 
. است با شهادت دو زن ؛ برای نمونه، شهادت يک مرد برابردر دستگاه دادگستری ايران جايگاه زنان با مردان برابر نيست

در چند سال گذشته، .  به زيان زنان استمفاد هر دو قانون کيفری و مدنی به ويژه بخشهای مربوط به قانون دارايی و خانواده
وری امضا برای چندين فعال حقوق زنان از سوی مقامات دستگير گرديده و شماری از آنان به دليل دست داشتن در گردآ

. برند  در ايران هنوز در زندان به سر مییکمپين برابری با هدف پايان دادن به تبعيض عليه زنان در کاربرد قانون اسالم
برابری حقوق ) 2؛ با مردان در دادگاهبرابری ارزش شهادت زنان ) 1: های اين فعاالن عبارت است از شماری از خواسته

، مقامهای ايرانی، 2009در مارس . برابری ديه زنان با مردان) 4 پايان دادن به چندهمسری؛ )3ارث ميان مردان و زنان؛ 
 ايرانی به ديدار ی عضو کمپين يک ميليون امضا برای برابری که به مناسبت سال نو10 فعال حقوق زنان از جمله 12

 پس از چندی آزاد شدند اما دو تن که در کمپين ده تن از آنان. های زندانيان سياسی رفته بودند را بازداشت کردند خانواده
 .برند هنوز بدون هيچ اتهامی در زندان اوين به سر میامضا دست داشتند به نامهای خديجه مقدم و محبوبه کريمی 

 
" تبعيض و سختگيری در کتابهای درسی ايران"پژوهشی درباره ) فريدم هاوس(، خانه آزادی 2008در مارس 

 اين کشور، دربردارنده 2006-2007هش نشان داد که کتابهای درسی چاپ شده در سال آموزشی اين پژو. منتشر کرد
ری به نامسلمانها، و پيشبرد عيض عليه زنان و اقليتها، نگاه همراه با بدگمانی و گاه بيزاتب"، 11 تا 1های  درسهای دينی پايه

با " دشمنی آشکاری"ه پژوهش دريافت که اين کتابها هيچ گرچ. آموزد می" ساالر حکومت را به فرزندان کشور جهانبينی دين
اقليتهای مذهبی شناخته شده دربرندارند مطالبی سختگيرانه درباره بهائيت در آنها هست مانند اينکه بهائيت يک اقليت 

 .باشد است که ابزاری در دست حکومتهای بيگانه می" ای گمراه فرقه"و " پنهانی"
 

ر سال گذشته با اعضای سازمانهای غيردولتی نماينده گروههای مذهبی گوناگون کارکنان کميسيون در سرتاس
، کميسيون 2009 و فوريه 2008در مه . ايران، گروههای حقوق بشر و ديگر سياستگذاران و کارشناسان ايران ديدار کردند

ی کرد و با پافشاری از حکومت های عمومی از دستگيری و سپس اتهامهای هفت رهبر بهائی ابراز نگران با انتشار بيانيه
ای به رهبران  کميسيون با فرستادن نامه، 2008در سپتامبر . آمريکا و جامعه جهانی خواست که خواهان آزادی آنان شوند

مذاهب برای صلح، کميته خدمات دوستان آمريکا، کميته مرکزی فرقه منونيت، دفتر فرقه کويکر در سازمان : سازمانهای
ند شورای جهانی کليساها در سازمان ملل به دعوت ايشان از رئيس جمهور احمدی نژاد برای شرکت در ملل، و دفتر پيو

ای  همچنين در ماه سپتامبر کميسيون با صدور بيانيه. اعتراض نمود"  صلحاهميت کمکهای مذهبی به" درباره "گفتگويی"
 نينا شی از 2008در مارس .  ابراز نگرانی کردرتداددرباره تغييرهای پيشنهادی قانون کيفری، مانند مجازات مرگ برای ا

ارزيابی وضع حقوق بشر گروههای قومی و مذهبی در "با نام در نشست کارگروه ايران نمايندگان کنگره  اعضای کميسيون
زادی پيشبرد آ" کميسيون نشستی با عنوان 2008در فوريه .  آگاه نمود آنان را از وضعيت آزادی مذهبی در ايران،"ايران



را به رياست يکی از " راهبردهايی برای اثربخشی سياست اياالت متحده: مذهبی و حقوق بشر مربوط به آن در ايران
اعضای کميسيون به نام مايکل کرومارتيه در کنگره آمريکا برگزار نمود که در آن مقامهای سياستگذار و کارشناسان ايران، 

را بررسی و بدتر شدن وضع آزادی مذهبی در ايران و موارد ديگر زيرپاگذاشته سياست کنونی اياالت متحده درباره ايران 
 .شدن حقوق بشر در آنجا را برجسته کردند

 
 پيشنهادهايی برای سياست اياالت متحده

 
I.  و پشتيبانی از حقوق بشر و مردمساالریمذهب و عقيدهپايان دادن به زيرپاگذاشته شدن آزادی  

 :نمايد که حکومت اياالت متحده بايد پيشنهاد می CPCی ماندن نام ايران در فهرست کميسيون در کنار پيشنهاد باق
 

 در ايران مذهب و عقيدهبا قدرت و در باالترين سطوح، آشکارا درباره بدتر شدن وضع آزادی انديشه، تفکر، و  •
ای که در آنها نقض  يژههای و سخن بگويد و توجه همه را به نياز جامعه جهانی به بازخواست از مقامات در پرونده

 :شديد حقوق بشر رخ داده است جلب کند مانند
•  

  رفتار بسيار بد با جامعه بهائی؛--
 
  افزايش مشکالت پيش روی مسيحيان، مسلمانان درويش، و مسلمانان دگرانديش؛ و--
 
 پشتيبانی حکومت از فعاليتهای ضديهود و انکار کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم --
 

رچوب کنونی سياست کلی آمريکا برای اطمينان از گنجاندن زيرپاگذاشته شدن آزادی مذهب و عقيده و کار در چا •
 :حقوق بشر پيوسته با آن در گفتگوهای چندجانبه و دوجانبه با حکومت ايران، از جمله

 
 کند؛  اطمينان از رد شدن اصالحيه قانون کيفری که مجازات مرگ برای ارتداد را قانونی می--
 
ادن اجازه به بهائيان برای به جا آوردن آيينشان و لغو هر يک از قانونهايی که قتل بدون پيگرد بهائيان را مجاز  د--
 اجازه دسترسی کامل بهائيان به تحصيل در دانشگاههای عمومی بدون تبعيض؛داند، و  می

 
ی، سعيد رضايی، مهوش ثابت،  فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نائم– بهائی آزادی هفت رهبر --

شان در زندان هستند و نيز رفع اتهام از  مذهب و عقيده و بهائيان ديگری که به دليل –بهروز توکلی و وحيد تيزفهم 
 شان هنوز باز است؛ همه بهائيانی که پرونده

 
اورهايشان در زندان  مرضيه اسماعيل آباد و مريم رستم پور که به دليل مذهب و ب آزادی همه مسيحيان از جمله--

 هستند و رفع هر گونه اتهام از همه مسيحيان نوآيين، مانند جمال قالی شورانی، نادره جمالی، و رامتين سودمند؛
 
 آزادی آيت اهللا بروجردی و ديگر مسلمانان دگرانديش از جمله هر درويش مسلمانی که به دليل مذهب يا --

 باورهايش در زندان است؛
 
های حکومتی و   همه پيامهای بيزاری و سختگيری به ويژه درباره يهوديان و بهائيان در رسانه پايان دادن به--

  که از سوی حکومت منصوب شده است؛کيهانبرکناری مدير 
 
 توقف پشتيبانی حکومت از فعاليتهای ضديهود و نيز پاسداری نيرومند از آزادی بيان، رويارويی با سخنان --

 از سوی رئيس جمهور و ديگر مقامهای بلندپايه حکومت؛ی سازمان يافته ضديهودی ضديهودی و ديگر فعاليتها
 
تبعيض عليه دادن به آزادی همه فعاالن حقوق زنان از زندان، مانند خديجه مقدم و محبوبه کريمی که از پايان  --

 اند؛ زنان در به کارگيری قانون اسالم در ايران پشتيبانی کرده



 
ر بودجه پيشبرد مردمساالری و حقوق بشر در ايران به پشتيبانی از ابتکارهای موثر اطمينان از تخصيص اعتبا •

های مدافعان حقوق بشر که به   و نيز راههای پيشبرد حکومت قانون و برنامهمذهب و عقيدهبرای پيشبرد آزادی 
 ويژه به دنبال پاسداری از اقليتهای مذهبی در ايران هستند؛

 
 صدای آمريکا و راديو فردا و گسترش و  سياست عمومی اياالت متحده مانند نهادهایفراهم ساختن پول کافی برای •

مذهب و آزادی انديشه، تفکر و : های تازه با تمرکز صرف بر وضع حقوق بشر در ايران از جمله پيشبرد برنامه
 ؛عقيده

 
 

II. پيشبرد آزادی مذهب و عقيده و حقوق بشر پيوسته با آن در نشستهای چندجانبه 
 
پشتيبانی از قطعنامه ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل برای محکوميت نقض شديد حقوق بشر، دربرگيرنده ادامه  •

  در ايران و فراخوان برای بازخواست از مقامهای مسئول موارد نقض شده؛مذهب و عقيدهآزادی 
 
وق بشر، از ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای محکوميت نقض شديد حق فشار برای تصويب قطعنامه •

  در ايران؛مذهب و عقيدهجمله آزادی 
 

درخواست از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نظارت دقيق و تالش برای پيروی ايران از پيشنهادهای  •
اند به ويژه گزارشگر ويژه آزادی مذهب و عقيده  نمايندگان ويژه سازمان ملل که تا کنون از ايران بازديد کرده

، و بازگرداندن )2003(، و گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان )2003(زداشت خودسرانه ، کارگروه با)1995(
اش بررسی و گزارش زير پا گذاشته شدن حقوق بشر در  جايگاه گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران که وظيفه

 ايران است؛ و
 

ه نظارت بر شرايط آزادی تشويق شورای حقوق بشر سازمان ملل برای به کارگيری روشهايش به منظور ادام •
، و مذهب و عقيده در ايران، مانند بازديدهای پيوسته و گزارشدهی از سوی گزارشگر ويژه آزادی مذهب و عقيده

های مربوطه که ايران برايشان دعوتنامه هميشگی صادر کرده  ديگر کارگروهها و گزارشگران ويژه در زمينه
 .است


