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( یک کمیسیون مستقل، دوحزبی دولت فدرال ایاالت متحده است که بر حق جهانی آزادی مذهب یا  USCIRF) ا در امور آزادی بین المللی مذهبکمیسیون ایاالت متحده امریک

المللی برای نظارت بر   های بیناستندرداز   که  ( تأسیس شد IRFA)مذهب   المللی  بر اساس قانون آزادی بین 1998در سال  USCIRFدر خارج از کشور نظارت میکند.   یدتیعق

یک نهاد مستقل و مجزا    USCIRFدهد.  کانگریس ارائه میرا به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و    های  در خارج از کشور استفاده میکند و توصیه  عقیدتییا    ینقض آزادی مذهب

های رخ داده و ی رفتاربد سازیران و کارکنان متخصص به منظور مستند به مثابه اوج فعالیت یک ساله کمیش 2020ساالنه  راپوراز وزارت امور خارجه ایاالت متحده است. 

در برخی موارد به رویدادهای  است، اگرچه  2019مبر تا دس 2019جنوری دوره شامل  2020ساالنه  راپورمستقل سیاستگذاری به دولت ایاالت متحده است. ی ها ی سیپالارائه 

 شماره                                سایت مراجعه کنید یا مستقیما  با  بیو این، به USCIRFبیشتر در مورد  معلوماتبرای کسب  شود.فاصله زمانی رخ داده است، اشاره میکه قبل یا بعد از این  مهم

 تماس بگیرید. USCIRFبا  202-523-3240 

 

 های کلیدی یافته 

ثباتی  ، شرایط آزادی مذهبی در افغانستان حین تداوم بی2019در سال 

منفی داشته است. فقدان   یک روندسیاسی و جنگ داخلی این کشور همچنان  

در  عقیدتییا  یامنیت همچنان مهمترین چالش برای حمایت از آزادی مذهب

این کشور است. با وجود مذاکرات صلح بین دولت ایاالت متحده و طالبان، 

و دولت   های افراطی که از همه مهمتر شامل طالبان حمالت مداوم گروه

( است، نه تنها ثبات کلی افغانستان را تهدید ISKPخراسان ) شاخهاسالمی 

های  انداخت. در سال                                   مخصوصا  مسلمانان شیعه را به خطر میمیکرد بلکه 

اخیر حمالت تروریستی علیه جامعه شیعه که رهبری، محالت، اعیاد و 

د در سال دهد شدت یافته که این رونهای آنها را هدف قرار می بادتگاهع

های  تنیز ادامه پیدا کرد. این حمالت تروریستی علیه جوامع اقلی 2019

م علیه اهداف را نسبت به مشکل کنونی تروریز    های گسترده  مذهبی نگرانی

، 2019بر ودر اکت دهد.دولتی و نظامی افغانستان نشان میغیرنظامی، 

( میزان UNAMAسازمان ملل متحد در افغانستان ) رسان مأموریت امداد

 راپورهمانند سال گذشته    2019از تلفات غیرنظامیان را در سال    قابل توجه

 غیردولتی بود. بازیگراننتیجه حمالت در نفر( که اکثر آنها  8،239) داد

سال مذکور، حمالت تروریستی در افغانستان به دلیل مخالفت با  جریاندر 

بط با انتخابات های مرت مذاکرات صلح ایاالت متحده و طالبان و خشونت

ور شدن  شدت گرفت و موجب شعله 2019مبر ریاست جمهوری سپت

 مناقشات در جامعه افغانستان گردید.

که جوامع اقلیت  عدم مساواتهای اخیر تالش کرد تا  انستان در سالافغ 

مذهبی با آنها روبرو هستند را برطرف کند. از زمان سقوط دولت طالبان، 

طوری که  سلمانان شیعه بهبود یافته است، جایگاه اجتماعی و سیاسی م

ها و صنعت  های کلیدی را در دولت، رسانه اعضای این جامعه پست

کرسی دارای    2016ها از سال    هندوها و سیک  اختیار دارند.خصوصی در  

غل  گی در پارلمان هستند و برخی از آنها نیز در مشاه نمایند اختصاصی

، دولت افغانستان همچنین سفر بدون 2019مبر  اند. در نو  استخدام شدهدولتی  

تبار که هم اکنون در هند اقامت  ها و هندوهای افغان را برای سیک ویزا

های مذهبی  ها، جوامع کوچک اقلیت با وجود این تالش .برقرار کرددارند 

ها، مسیحیان، مسلمانان احمدی و بهائیان که در  از جمله هندوها، سیک -

همچنان در معرض خطر    -دوران طالبان نقض حقوق بشر را تجربه کردند  

 آمیز توسط گروه انتقام خشونتقرار داشتند، بدون اینکه به خاطر ترس از 

                                           جامعه بتوانند علنا  مناسک مذهبی خود را بجا  تمامهای تروریستی یا 

 بیاورند.

را برای بهبود  های اخیر دولت افغانستان یک سلسله اقدامات در طی سال 

های مذهبی انجام داده است، از جمله افزایش حضور نیروهای  امنیت اقلیت

مسلح شدن غیرنظامیان شیعه تحت  اجازهین و نش امنیتی در محالت شیعه

های  مانند عاشورا. حمالت تروریستی علیه جشن مراسم لیس درونظارت پ

با این حال،  ها کاهش یافته است. مذهبی شیعه تا حدی به دلیل همین تالش

 فساداین کشور، مشکالت مداوم در زمینه    ول دولت بر تمام قلمروفقدان کنتر

نها را در اختیار ل آوکه دولت کنتر  توانایی نیروهای امنیتی در مناطقو عدم  

 خاص راپورها شده است. براساس  کلی این تالش دارد، مانع از موثریت

ل مستقیم و، کنتر2019 جنوری در بازسازی افغانستان در  سرمفتش خاص

 شود.میمردم افغانستان  تماماز  فیصد 63.5 شامل دولت بر قلمرو تنها

 

 
 ها به دولت ایاالت متحده توصیه

وزارت  ناظر خاص( در فهرست IRFA) مذهب المللی مشارکت یا تحمل موارد نقض شدید آزادی مذهبی بر اساس قانون آزادی بینافغانستان را به دلیل  •

به عنوان  IRFAمند، مداوم و جدی آزادی مذهبی مطابق با تعریف  را به دلیل مشارکت در نقض نظام ISKPامور خارجه قرار دهید، و همچنان طالبان و 

 کننده" تعیین کنید. نگران "نهادهای

ده شود و روابط نزدیک بین آزادی یدر تمام مذاکرات آتی بین طالبان و دولت افغانستان گنجان عقیدتییا  یاطمینان حاصل کنید که حمایت از آزادی مذهب •

 مذهبی و امنیت در کلیت آن به رهبری سیاسی افغانستان تأکید گردد.

http://www.uscirf.gov/
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_-_3rd_quarter_update_2019.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_-_3rd_quarter_update_2019.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_-_3rd_quarter_update_2019.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_-_3rd_quarter_update_2019.pdf
https://www.huffingtonpost.in/2016/09/23/facing-extinction-in-afghanistan-hindus-and-sikhs-fight-for-one_a_21476942/
https://www.huffingtonpost.in/2016/09/23/facing-extinction-in-afghanistan-hindus-and-sikhs-fight-for-one_a_21476942/
https://theprint.in/world/days-before-caa-was-passed-afghanistan-gave-citizenship-to-its-hindus-and-sikhs-in-india/335992/
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2020-01-30qr.pdf
https://www.sfgate.com/world/article/Afghan-government-control-over-country-falters-13578241.php
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 آموزش با محوریت مقابله با تروریزم، حل اختالفات فرقههای کمک و  ها را در برنامه مله حمایت از عبادتگاههای مربوط به آزادی مذهبی، از ج نگرانی •

و  ، سازمان چالش هزار(USAIDالمللی ایاالت متحده ) توسعه بین ادارهجه وزارت امور خارجه، یو تقویت قانون و نظم بگنجانید که با استفاده از بود یی

 شوند؛ایاالت متحده انجام میزارت دفاع و

 های درسی آموزه  های درسی و برنامه افغانستان را تشویق کنید تا اطمینان حاصل کنند که کتاب اوقافو فرهنگ و حج و  معلومات، معارفهای  وزارت •

لمای تمام مذاهب در افغانستان به منظور های مذهبی را تبلیغ نکنند و در جهت تسهیل همکاری بین رهبران ادیان و ع های عدم تحمل موجب تحقیر اقلیت

 تقویت تحمل مذهبی اجتماعی تالش نمایید.

 ایاالت متحده باید: کانگریس

 و برنامه  مصارف  های نظارت بر این  در افغانستان اختصاص داده و به فعالیت  عقیدتییا    یطور مشخص برای حمایت از آزادی مذهب  جه مناسب را بهیبود  •

 بازسازی افغانستان ادامه دهید. امور در سرمفتش خاص های مرتبط با همکاری

 

 

 

 مقدمه  

 42ها ) از اقوام است از جمله پشتون یک مجموعه متنوع افغانستان دارای

(، فیصد  9ها )  (، ازبکفیصد  9ها )  (، هزارهفیصد  27ها )  (، تاجیکفیصد

سوابق تاریخی نیز (. با توجه به فیصد 2ها ) ( و بلوچفیصد 3ها ) ترکمن

ل وتنوع مذهبی بوده است؛ با این حال، پس از تثبیت کنتراین ملت دارای 

اکثریت قریب به اتفاق غیرمسلمانان از کشور   1996طالبان در سال 

نفر در  220,000ها از  گریختند. به عنوان مثال، جمعیت هندوها و سیک

 نفر تا به امروز کاهش یافته است. 1,000حدود به  1990اوایل دهه 

 89.7تا  84.7مسلمان ) فیصد 99.7                            فعلی افغانستان شامل تقریبا   جمعیت

عیلیان( است و شیعه، از جمله اسما فیصد 15تا  10سنی و  فیصد

ها، بهائیان، مسیحیان، بودائیان، زرتشتیان و  غیرمسلمانان )هندوها، سیک

 دهند.فیصد باقیمانده را تشکیل می 0.3دیگران( 

ه عنوان دین رسمی کشور ، اسالم را ب2004افغانستان در سال    قانون اساسی

به رسمیت شناخته است و تمام قوانین پارلمان باید اصول اسالمی را رعایت 

عالوه بر این،  های درسی باید بر اساس اسالم تنظیم شوند. کنند و برنامه

در صورت فقدان مفاد قانون اساسی تا د یسازرا ملزم م محاکمقانون اساسی 

انگاری  فی تکیه کنند که نتیجه آن جرمیا مفاد قانونی، به شریعت فقه حن

دین توسط توهین به مقدسات )مشمول مجازات اعدام(، ارتداد و تغییر 

ها نیز "محتوای ضداسالمی"  مبهم برای رسانه غیرمسلمانان است. قانون

نگاران  داند و اجرای آن به کمیسیون مقامات دولتی و روزنامهمی را مجرم

کند که غیرمسلمانان در اجرای  تصریح می ر شده است. قانون اساسیواگذا

شود وب قانون" آزاد هستند که باعث می"مناسک مذهبی" خود "در چارچ

المللی حقوق  قوانین بتوانند اعمال مذهبی آنها را محدود کرده و موازین بین

 بشر را نقض نمایند.

 

 غیردولتی بازیگرانخشونت توسط  

های تروریستی به   ، گروه2001سال  پس از تهاجم نظامی ایاالت متحده در  

از اهداف ایاالت   ور ادامه داده و به طیف گستردهفعالیت خود در این کش

های مذهبی،  متحده، دولت افغانستان و اهداف غیرنظامی، از جمله اقلیت

های مداوم ضددولتی طالبان و  حین شورش ، 2019در سال  حمله کردند.

ISKP ه حمالت علیه ها ب کرد، این گروهظهور پیدا  2015، که در سال

شیعیان هزاره ادامه دادند که در حکومت                             جوامع اقلیت مذهبی، مخصوصا  

گرفتند. حمالت و خشونت قرار می آزارطالبان کافر خوانده شده و مورد 

در مراسم عروسی   2019  اگست  17  گذاری انتحاری  بمباخیر عبارت از:  

نفر و زخمی شدن   63شته شدن یک زوج شیعه هزاره در کابل که موجب ک

در یک مسجد شیعیان در  بمبگذاری، 2019جوالی  6نفر گردید؛  182

 31 بتاریخنفر گردید؛  20باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن  غزنی که

به یک عبادتگاه و قبرستان شیعیان در کابل در جشن  حمله، 2019 چمار

 حملهتن گردید؛ و  20نوروز که باعث کشته شدن شش نفر و زخمی شدن 

عبدالعلی مزاری یک رهبر هزاره که  -، به مراسم یادبود 2019 رچما 7

در محله شیعه هزاره در کابل که  -توسط طالبان کشته شد  1995در سال 

 تن گردید. 95نفر و زخمی شدن  11ث کشته شدن باع

ل وتوانایی دولت افغانستان برای تأمین امنیت شهروندانش به دلیل کنتر 

ع شده است. دولت همچنین خود دچار مان تمام قلمرو حاکمیت محدود آن بر

این مسئله  برخوردار است. ول خود از ظرفیت محدودتحت کنتر در قلمرو

راپور بر مؤسسات آموزشی مذهبی است و براساس  شامل عدم نظارت دولت  

وزارت امور خارجه، نزدیک به   2018سال    مهای کشور در مورد تروریز

مکتب در سرتاسر کشور ثبت نشده است.  160,000مورد از  100,000

که این عدم نظارت باعث شده است تا از   دهدمی  راپور  اوقافوزارت حج و  

لوژی افراطی طالبان استفاده با ایدیامنطبق    های  تبلیغ آموزه  این نهادها برای

 USCIRFهای کلیدی منابع و فعالیت 

 ها و اماکن مقدسمحافظت از عبادتگاه استماع: •

 ترویج آزادی مذهبی در افغانستان :آخرین اخبار کشور  •

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_af.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_af.html
http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf
https://www.hrw.org/legacy/reports98/afghan/Afrepor0.htm
https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-bombing-islamic-state-claims-responsibility-for-bombing-at-kabul-wedding-that-killed-63/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-blast/islamic-state-says-it-carried-out-attack-at-shiite-mosque-in-central-afghanistan-idUSKCN1U109O
https://apnews.com/5cda1c472d654c3391fec88cd8c993ed
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/death-toll-rises-11-afghan-capital-attack-shia-gathering-190308102222870.html
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/#Afghanistan
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/#Afghanistan
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/#Afghanistan
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/#Afghanistan
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/
https://www.uscirf.gov/uscirf-events/us-commission-international-religious-freedom-hearing-protecting-houses-worship-and
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/country-update-afghanistan
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/country-update-afghanistan
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/country-update-afghanistan
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های افراطی   گردد و از آنها به عنوان بستر اصلی استخدام نیرو برای گروه

 .بهره بگیرندپذیر  های آسیب از بین جمعیت

 های مذهبی ها اقلیت نگرانی دیگر

با وجود وفاداری صریح بسیاری از اعضای جوامع رو به زوال غیرمسلمان 

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی،  به میهن خود، آنها به دلیل تبعیض

برای تأمین امنیت کافی   های افراطی، و عدم تمایل دولت  حمالت مداوم گروه

از   افغانستان را ترک نمایند. تعداد  کنند که تحت فشار هستند تارا احساس می

ا رو ه گی در نیایشگاهه ها به دلیل کمبود مسکن به زند های سیک خانواده

در زمینه مراسم تشییع جنازه خود که مستلزم  های اند و با محدودیت آورده

 لی مسلمان با آن مخالف هستند، مواجه شدهسوزاندن جسد بوده و جوامع مح

ساخت  برایهای مذهبی  علیه اقلیت اند. با وجود اینکه دولت محدودیت

برای  -و همچنین مسیحیان  -ها اعمال نکرده است هندوها  عبادتگاه

های متمایز از نظر  های افراطی عبادتگاه جلوگیری از انتقام احتمالی گروه

گیرند. انهای ساده و فاقد مشخصه بهره میساختم  بصری را کنار گذاشته و از

فتواها و حسابهای دیوان عالی کشور مذهب   عمومی  ریاست،  2007در سال  

ه بهائی را کفرآمیز اعالم کرد. جامعه بهائی از آن زمان به بعد مخفیانه زند

 .میکندگی 

 سیاست کلیدی ایاالت متحده 

های مختلف نظامی،  امهاز طریق برن 2001دولت ایاالت متحده از سال  

                                   های بشردوستانه شدیدا  در افغانستان  ضدتروریستی، اقتصادی و کمک

مشارکت نموده است. با اینکه افغانستان همچنان محور اصلی سیاست ایاالت 

مپ ابراز تمایل کرده است وب آسیا باقی مانده است، دولت ترمتحده در جن

ن کشور را از آنجا خارج  سرباز آمریکایی باقی مانده در ای 14,000که 

اولویت ایاالت متحده  2019کند. در پی دستیابی به این هدف، در سال 

مذاکرات دشوار صلح با رهبری طالبان در دوحه، قطر بود که نتیجه آن 

به امضا رسید. با این حال،   2020  بروریتوافقنامه صلح بود که در اواخر ف

شمار  یک از دورهای بی دولت افغانستان به هیچ 2019سال  جریاندر 

مذاکرات دعوت نشد، زیرا طالبان تا رسیدن به توافق خروج با ایاالت متحده 

از مذاکره با رهبری سیاسی افغانستان امتناع نمودند. در جریان مذاکرات 

ه گان امریکایی به کنند گان ایاالت متحده و طالبان، مذاکرهه بین نمایند

های  ایاالت متحده در افغانستان تالش خاص نمایندهی خلیلزاد رهبری زلم

م ایاالت متحده متمرکز نمودند. آنها به ر روی منافع ضدتروریزخود را ب

دنبال اطمینان از این مسئله بودند که طالبان رابطه خود را با القاعده قطع 

 های تروریستی بین کند و افغانستان دوباره به پایگاه عملیاتی برای گروه

در مورد هرگونه                                 این مذاکرات علنا  گفتگوهای اندکلی تبدیل نشود. در المل

، 2019مبر آزادی مذهبی مطرح شده است. در دستضمین حمایت از 

را به دلیل مشارکت در نقض   ISKPوزارت امور خارجه، هم طالبان و هم  

 کننده" تعیین کرد. نگران جدی آزادی مذهبی به عنوان "نهادهای
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