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متحده آمریکا است که بر حق همگانی ، یک کمیسیون دولتی مستقل و مورد حمایت هر دو حزب در دولت فدرال ایاالت (USCIRF)المللی متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینکمیسیون ایاالت

المللی برای  بینایجاد شده است، از معیارهای  ۱۹۹۸( در سال IRFAالمللی آزادی مذهب )موجب قانون بین، که بهUSCIRF کند.برای داشتن آزادی مذهب یا عقیده در خارج از کشور نظارت می 

نهادی مستقل و مجزا از   USCIRF دهد.جمهور، وزیر امور خارجه و کنگره ارائه میکند و پیشنهادهای سیاسی را به رئیسنظارت بر نقض آزادی مذهب و عقیده در خارج از کشور استفاده می

گرفته را مستند کند و  های صورت دهد تا بدرفتاری ای این نهاد را ارائه میله اعضای کمیسیون و کارکنان حرفه سا« نتیجه فعالیت یک ۲۰۲۱»گزارش ساالنه  متحده است.وزارت امور خارجه ایاالت

موارد، در این گزارش   پردازد؛ هرچند در برخیمی ۲۰۲۰تا دسامبر  ۲۰۲۰زمانی بین ژانویه « به دوره ۲۰۲۱»گزارش ساالنه  متحده آمریکا ارائه دهد.پیشنهادهای سیاسی مستقل را به دولت ایاالت 

طریق                             مراجعه کنید یا مستقیما  از  اینجاسایت این نهاد در ، به وب USCIRFبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد  شود.اند نیز اشاره می به رویدادهای مهمی که قبل یا بعد از این دوره زمانی رخ داده 

 تماس بگیرید. USCIRFبا  ۳۲۴۰-۵۲۳-۲۰۲شماره تلفن 

 

 های مهم یافته

، شرایط آزادی مذهب در ایران رو به وخامت گذاشت، زیرا دولت  ۲۰۲۰در سال 

های مذهبی را افزایش داد و به صادر کردن تفکرات  های شدید خود علیه اقلیت سرکوب 

طول این سال، تعداد  در  گرایی مذهبی به خارج از مرزهای خود ادامه داد.متعصبانه و افراط 

، مورد تعرض قرار گرفتند و به ناحق به چندین سال حبس بازداشت شدندزیادی از مسیحیان 

های موجود  بندی مذهب در ماه ژانویه، دولت ایران گزینه »سایر« را از دسته  .محکوم شدند 

و اعضای جامعه »بهایی« را مجبور کرد یا مذهب   حذف کردشناسایی ملی های در کارت 

دولت همچنان به  خود را انکار کنند یا از داشتن این مدرک شناسایی مهم محروم شوند.

گزارش شده است   وم کرد.مدت محک های طوالنیبازداشت بهاییان ادامه داد و آنها را به حبس 

را   ۲۰۲۰تن از بهاییان سال  ۱۰۰الی  ۵۰بین ، ۱۹-که با وجود شیوع گسترده بیماری کووید

های بهاییان را در ماه اکتبر، مقامات دولت ایران زمین اند.های ایران سپری کرده در زندان 

های  حملهدر اواخر ماه نوامبر، دولت ایران طی  .مصادره کردند در نزدیکی شهر ساری 

همچنین،  خانه را تفتیش کرد. ۵۰نفر را بازداشت و حدود  ۲۰های بهاییان، به خانه گسترده

اهل سنت   روحانیونو  فعاالنشدید با   بدرفتاریبه آزار و اذیت و  ۲۰۲۰دولت ایران در سال 

برای هفت تن از زندانیان  در ماه سپتامبر، دادگاه عالی ایران مجازات اعدام را که  ادامه داد.

دولت   .تأیید کرداالرض« تعیین شده بود، اهل سنت و به اتهام »محاربه با خدا« و »فساد فی

، دولت  ۲۰۲۰طول سال در  اعضای جامعه صوفیان گنابادی ادامه داد.همچنان به سرکوب 

ایران صوفیانی را که به حبس خانگی نورعلی تابنده، رهبر معنوی فرقه صوفی، در سال  

اذیت  و   شدت مورد آزار اعتراض کرده بودند، بازداشت کرد و چندین تن از آنها را به  ۲۰۱۸

  قرار داد.

در ماه مارس،   ستیزی ادامه داد.طول سال گذشته، دولت ایران همچنان به ترویج یهودی در 

که با حمایت مالی »وزارت بهداشت   ۱۹-در چند طرح پیشنهادی در مسابقه کاریکاتور کووید

این   نتیجه یک توطئه یهودی است. ۱۹-که کووید ادعا شدایران« برگزار شد، چنین 

های  در ماه سپتامبر، رسانه وزارتخانه هیچ اقدامی برای رد این طرح پیشنهادی انجام نداد.

سپتامبر«   ۱۱مورد »قربانیان یهودی حمالت تروریستی درستی را در های نادولتی ایده 

و دولت ایران سومین دوره از مسابقات کاریکاتور را که به ترویج انکار    مطرح کردند

، گروهی از دانشجویان بسیجی در همدان  در ماه فوریه .برگزار کردپردازد هولوکاست می 

در ماه مه، تعدادی از                                            »ا ستر« و »م ردخای« را تخریب خواهند کرد. مقبره که  تهدید کردند 

هللا علی  در همان ماه، آیت این مکان مذهبی کردند. اقدام به آتش زدنمهاجمان ناشناس 

سوی  متحده از یهودی اظهار داشت كه ایاالت حاوی پیام سیاسی ضد  توئیتیای در خامنه

 شود.های آنها« كنترل میهای ثروتمند و مالکان شركت »صهیونیست 

دلیل »پیروی نکردن از قانون شریعت«  فروشگاه را به ۱۴۷در ماه رمضان، دولت ایران 

دلیل  همچنین، چندین زن را به خواری بازداشت کرد.دلیل روزه و سه نفر را به  تعطیل

و تحت پیگرد قانونی  بازداشت کرد آمیز نسبت به قوانین حجاب اجباری اعتراض مسالمت 

وکیل زندانی، خانم نسرین ستوده، که در دادگاه از بسیاری از این زنان دفاع کرده   قرار داد.

او در   .محروم بودهای پزشکی کافی زد و از مراقبت اوت دست به اعتصاب غذا  ۱۱بود، از 

اینکه به ، اما باآزاد شدطور موقت از زندان به ۱۹-نوامبر و پس از ابتال به بیماری کووید ۹

دسامبر به زندان بازگردانده    ۲که در  دستور داده شدنظارت مداوم پزشکی نیاز داشت، 

، را همچنان در زندان  USCIRF، زندانی مذهبی و عقیدتی گلرخ ایراییدولت ایران  شود.

دولت ایران از مذهب   بیمارش مالقات کند. همسرو به او اجازه نداد با  نگه داشتقرچک 

آزادی  کند، بلکه برای توجیه نقض تنها برای محدود کردن آزادی مذهبی زنان استفاده می نه

                                  گرایی و تراجنسیتی و بــ یناجـ نس  گرایی، دوجنسمذهبی علیه اعضای جامعه همجنس

(LGBTI)شود و اعضای جامعه ، به تفسیر خود از شریعت متوسل میLGBTI   را به دلیل

 کند.هویت جنسی آنها اعدام می 

، به جرم »تبلیغ مسیحیت  کشیش یوسف ندرخانی، USCIRFزندانی مذهبی و عقیدتی 

                          کشیش ویکتور ب ت ت مر ز و   . نگه داشته شدمدت شش سال در زندان صهیونیستی« به

خصوص اتهامات »اجتماع و د درخواست تجدیدنظرشان در ر  پس ازهمسرش در ماه اوت و 

دولت کانادا    ،۲۰۲۰در مارس  .فرار کردندتبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی«، از کشور  

،  محمد علی طاهری( علیه IRGCدر پی تهدیدهای »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« )

در   .پناهندگی داد و پیروانش، به او  USCIRFرهبر معنوی و زندانی مذهبی و عقیدتی 

 کرد. ، سپاه همچنان زندگی پیروان طاهری در خارج از ایران را تهدید می۲۰۲۰سال 

به   ۲۰۱۵، در سال (Erfan e-Halgheh)گذار جنبش معنوی عرفان حلقه طاهری، بنیان

                                                     م محکوم شد و بعدا  در همان سال حکم اعدام او لغو شد.اعدا

 

 

 

 متحده آمریکاپیشنهاداتی برای دولت ایاالت

قلمداد   CPCعنوان »کشور مورد نگرانی ویژه« یا مند، مداوم و فاحش آزادی مذهبی، بهدلیل نقض نظام، کشور ایران را به(IRFA)المللی آزادی مذهبی آمریکا باید طبق تعریف قانون بین  •

 کند؛

ق بشر مرتبط با امور مالی و  های دولتی ایران که مسئول نقض جدی آزادی مذهبی هستند، ادامه دهد و بدین منظور باید تحت قوانین حقومورد مقامات و سازمانهای هدفمند را در تحریم •

 متحده ممنوع اعالم کند؛ های این افراد را مسدود و/یا ورود آنها را به ایاالتهای خاص مذهبی، داراییصدور ویزا و با اشاره به نقض آزادی 

 موارد نقض حقوق بشر را در هر گفتگویی با دولت ایران مدنظر قرار دهد؛  متحده به »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام(، تمرکز بر آزادی مذهبی و سایربا ورود مجدد ایاالت دررابطه •

جانبه مجبور کند شرایط آزادی مذهبی را بهبود ببخشد و زندانیان مذهبی و عقیدتی را آزاد  ا اعمال فشار چندتا دولت ایران را ب المللی آزادی مذهب یا عقیده همکاری کند اعضای ائتالف بین با •

  کند؛

http://www.uscirf.gov/
https://articleeighteen.com/news/6496/
https://iranwire.com/en/speaking-of-iran/6785
https://iranwire.com/en/features/6596
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/bahai-leader-iran-keeping-100-bahais-prisons-under-virus-threat
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/bahai-leader-iran-keeping-100-bahais-prisons-under-virus-threat
http://iranpresswatch.org/post/21498/
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/sources-iran-raids-homes-50-bahai-families
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/sources-iran-raids-homes-50-bahai-families
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/sources-iran-raids-homes-50-bahai-families
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/sources-iran-raids-homes-50-bahai-families
https://twitter.com/USCIRF/status/1318234324861407234
https://twitter.com/IranHrm/status/1313216748565549057
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27100/
https://iran-hrm.com/index.php/2020/09/11/iran-supreme-court-upholds-death-sentences-for-sunni-political-prisoners/
https://twitter.com/sharon_nazarian/status/1249809842232942592
https://twitter.com/SecPompeo/status/1304653779669839872
https://www.adl.org/blog/tehran-launches-its-third-holocaust-denial-cartoon-contest
https://www.isna.ir/amp/98112115573/
https://www.jewishpress.com/news/middle-east/iran-news/report-iranian-authorities-allegedly-threaten-to-destroy-tomb-of-esther-and-mordechai/2020/02/16/
https://en.radiofarda.com/a/no-major-destruction-caused-by-attack-on-holy-jewish-site-in-iran-us-condemns-/30615532.html
https://twitter.com/khamenei_ir/status/1229753005899157504
https://www.iranfocus.com/en/life-in-iran/34488-iran-arrests-three-and-closes-147-shops-for-not-following-sharia-law/
http://kurdistanhumanrights.org/en/activist-sentenced-to-nine-months-in-prison-for-opposing-the-compulsory-hijab/
https://twitter.com/USCIRF/status/1316128423430049795
https://twitter.com/ICHRI/status/1325102247248863232
https://iranhumanrights.org/2020/12/human-rights-lawyer-nasrin-sotoudeh-being-returned-to-gharchak-prison/
https://iran-hrm.com/index.php/2020/09/10/political-prisoners-letter-reveals-appalling-condition-of-qarchak-prison/
https://www.uscirf.gov/religious-prisoners-conscience/current-rpocs/golrokh-ebrahimi-iraee
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/arash-sadeghi
https://www.uscirf.gov/religious-prisoners-conscience/current-rpocs/pastor-youcef-nadarkhani
https://www1.cbn.com/cbnnews/2020/october/iranian-pastors-punishment-by-islamic-republic-for-christian-activities-draws-international-outcry
https://www.persecution.org/2020/08/19/iranian-christian-couple-flees-country-losing-appeal/
https://www.christianpost.com/news/iranian-pastor-wife-lose-appeal-of-prison-sentences-for-house-church-participation.html
https://www.youtube.com/watch?v=DcLBUf7faTM
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-religious-prisoner-conscience-mr-mohammed-ali-taheri-granted
https://www.state.gov/declaration-of-principles-for-the-international-religious-freedom-alliance/
https://www.state.gov/declaration-of-principles-for-the-international-religious-freedom-alliance/
https://www.state.gov/declaration-of-principles-for-the-international-religious-freedom-alliance/
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 آزاد شوند؛ و  گلرخ ابراهیمی ایراییو  یوسف ندرخانیآمریکا باید فشار وارد کند تا همه زندانیان عقیدتی، ازجمله  •

اند و متقاضی  های مذهبی ایرانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته ات اصالحی از اقلیت »پیشنهادات اصالحی لوتنبرگ« را دوباره تصویب و اجرای آن را تضمین کند، زیرا این پیشنهاد •

  کند.متحده آمریکا هستند حمایت میپناهندگی در ایاالت 

 

 

 

 سابقه 

 »جمهوری اسالمی ایران« حکومتی مبتنی بر استبداد دینی با مشارکت سیاسی محدود است.

که تعداد  دهند، درحالیدرصد از جمعیت این کشور را مسلمانان شیعه تشکیل می ۹۵الی  ۹۰

ها، ازجمله دین  درصد به دیگر مذهب  ۰.۳تقریبا  درصد است.  ۱۰الی  ۵مسلمانان اهل سنت 

گرچه مکتب جعفری )دوازده   بهایی، آیین زرتشتی، مسیحی و یهودی، اختصاص دارد.

شود، قانون اساسی به پنج ب رسمی این کشور شناخته میعنوان مذهامامی( شیعه اسالم به 

همچنین مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را   گذارد.مکتب اصلی مسلمانان اهل سنت احترام می

 ۲۹۰پنج کرسی از مجموع  شناسد.رسمیت میبه  شده های مذهبی محافظتعنوان اقلیت به

اند، که شامل دو کرسی برای  ده های مذهبی اختصاص داده شکرسی مجلس به این اقلیت 

                                     های مسیحیان آشوری/ ک لدی، یهودیان و  مسیحیان ارمنی و یک کرسی برای هر یک از گروه 

دو معبد هندو در ایران وجود دارد و »آیین بودا« تأثیراتی بر تاریخ این   زرتشتیان است.

ها و مذهب، بیها یارسانیچندین گروه مذهبی دیگر ازجمله مندائیان،  کشور گذاشته است.

های معنوی در ایران وجود دارند که آنها نیز مورد آزار و اذیت قرار  پیروان جنبش

اجباری »حقوق  جمهور حسن روحانی »منشور« غیر ، رئیس ۲۰۱۶در دسامبر  گیرند.می

های مذهبی در ایران شاهد تغییرات  اما اقلیت طور عمومی انتشار کرد،شهروندان« را به 

 اند.چیزی مبتنی بر این سند بوده نا

 های مذهبی آزار و اذیت اقلیت

به زندانیان صوفی امتناع و  های پزشکیمراقبتدر ماه مه، مسئوالن زندان فشافویه از ارائه 

مشاهده   ۱۹-که در آن مواردی از ابتال به کووید منتقل کردندزندان   ۵چهار صوفی را به بند 

در ماه سپتامبر، مقامات »زندان اوین« بدون رضایت بهنام محجوبی، فعال فرقه   شده بود.

حسی اندام، فلج و از دست دادن هوشیاری  دی، به او داروهایی دادند که باعث بیصوفی گنابا

که او را از  حالی، در فرستادندآباد مقامات سپس محجوبی را به بیمارستان امین وی شد.

 .درگذشت   ۲۰۲۱محجوبی در فوریه سال  محروم کرده بودند. دسترسی به داروهای حیاتی

ویژه های خود را نسبت به مسیحیان، بهآزار و اذیت ۲۰۲۰همچنین، دولت ایران در سال 

رضا امیدی،  محمد  بودند، افزایش داد. نوکیشان مسیحی که از اسالم به مسیحیت گرویده 

در یک کلیسای    حضورز اتمام دوره محکومیت دو ساله خود به جرم نوکیش مسیحی، پس ا

  ۸۰سوی مقامات ایران به دلیل نوشیدن شراب عشای ربانی از خانگی، در ماه اکتبر، به

در ماه فوریه، ماری محمدی، نوکیش مسیحی، در جریان اعتراضی   .شالق محکوم شد ضربه  

در   ناشناسصورت او که به  آمیز در تهران توسط مأموران سپاه دستگیر شد.مسالمت

در   قرار گرفت. وشتم و تعرض جنسی ضربشد، مورد »بازداشتگاه وزرا« نگهداری می

دادگاه کیفری تهران،    ۱۱۶۷ی از شعبه جلسه استماع دادگاه در ماه آوریل، قاضی جواد احمد

باورهای دینی و تغییر مذهب او از اسالم به مسیحیت  درباره   هایی تکراریاز محمدی پرسش 

در ماه  می« نداشت.که هیچ ارتباطی با اتهام او مبنی بر »ایجاد اخالل در نظم عمو پرسیدمی

مدت یک  اما حکم او به  .محکوم شدآوریل، او به سه ماه و یک روز حبس و ده ضربه شالق 

نژاد،  دادگاه مدنی شیراز اسماعیل مغربی ۱۰۵، شعبه ۲۰۲۰در ژانویه  .به تعویق افتادسال 

 .محکوم کرد نوکیش مسیحی را به جرم »توهین به عقاید مقدس اسالمی« به سه سال حبس 

مسیحیت انجیلی صهیونیستی« و در ماه مه،  دلیل تبلیغ » در ماه فوریه، دو سال حبس دیگر به 

در ماه سپتامبر،  .اضافه شددلیل »تبلیغ علیه نظام« به دوران محکومیت او یک سال دیگر به 

»وزارت اطالعات ایران« یک قاضی را در بندر بوشهر با تهدید مجبور کرد تا دستور دهد  

خواندگی گرفته که زوجی که از اسالم به مسیحیت گرویده بودند، دختری را که به فرزند 

این حکم   خوانده آنها مسلمان بود.بودند به مراکز مراقبت دولتی برگردانند، زیرا دختر

خواندگی با ر شد که عقیده داشتند این فرزند هللا العظمی شیعه صاد فتوای دو آیت  رغمعلی

 تعابیر اسالمی قانون اسالم مطابقت دارد.

تن از بهاییان در   ۵۰های حدود به خانه های گسترده حملهایران همچنین با اقداماتی نظیر 

یکی از مقامات دادگاه در   مند جامعه بهایی ادامه داد.اواخر ماه نوامبر، به سرکوب نظام 

در ماه   کن« خواهد کرد.ایان بهار، نسل »بهاییان« را از شهر »ریشه که تا پ تهدید کردشیراز 

علیه   ۲۰۱۶ای که »وزارت اطالعات« در سال خاطر پرونده تن از بهاییان به ۳۰مارس، 

در ماه آوریل، قاضی   .نداحضار شد»دادگاه انقالب شیراز«   ۱۰آنها تشکیل داده بود، به شعبه 

تن از بهاییان را به جرم »عضویت در فرقه   ۹دادگاه انقالب بیرجند،   ۲حجت نبوی از شعبه 

که  حالیدر  .محکوم کردمدت های طوالنینامشروع، ضد امنیت و غیرقانونی بهایی« به حبس

از این جرم تبرئه شد، درخواست تجدیدنظر هشت تن دیگر که در ماه اکتبر    یکی از این افراد

  .رد شدسوی دادگاه  ارائه شده بود، از 

 متحده آمریکا سیاست اصلی ایاالت

شیوه »فشار حداكثری« خود علیه دولت ایران را    ۲۰۲۰دولت دونالد ج. ترامپ در سال 

جمله مایکل آر. پمپئو، وزیر امور خارجه وقت  ادامه داد، زیرا مقامات سطح باال از 

یت قرار  های مذهبی که تحت آزار و اذ                                       متحده، مکررا  درباره وضعیت بغرنج اقلیتایاالت

، نماینده ویژه                  برایان ا چ. هوک جایگزین                  ا لی ت ا ی برامزدر ماه اوت،  .کردندتأکید میگیرند می

متحده قاسم سلیمانی، فرمانده ، دولت ایاالت۲۰۲۰در ژانویه  متحده در امور ایران شد.ایاالت

هایی برای حال طرح نقشه طور فعال در نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را که »به

اد، عراق  ها و اعضای سرویس آمریکا در عراق و کل منطقه« بود، در بغدحمله به دیپلمات

سوی  رسمی فارس« در ایران از در اواخر همان ماه، دامنه سرور »خبرگزاری نیمه  .     ک شت

(  OFACمتحده آمریکا« )داری ایاالت های خارجی وزارت خزانه»اداره کنترل دارایی

متحده« چندین تن از مقامات داری ایاالت ، »وزارت خزانه۲۰۲۰طول سال در  .مسدود شد

 جملهاز عهده داشتند تحریم کردر رتبه ایران را که مسئولیت نقض شدید آزادی مذهبی را بعالی

  ۲۰۲۰در ضیافت »صبحانه دعای ملی« که در فوریه  محمود علوی، وزیر اطالعات ایران.

جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، از دولت ایران  سی برگزار شد، رئیس دی در واشنگتن 

ه متحددر ماه اکتبر، ایاالت که ماری محمدی، نوکیش مسیحی، را از زندان آزاد کند. خواست

جمله نقض آزادی مذهبی، در ایران  های حقوق بشر، از که محدودیت  قطعنامه سازمان مللاز 

دولت ایران را           مجددا  دسامبر، وزارت امور خارجه   ۲در  کرد حمایت کرد.را نکوهش می 

(  CPCعنوان کشور مورد نگرانی ویژه )( به IRFAالمللی آزادی مذهب )طبق قانون بین

های کنونی سفر را برای افراد ایرانی که با نقض جدی حقوق بشر  و محدودیت  معرفی کرد

موجب »پیشنهادات اصالحی  و به ۲۰۱۹ه در سال کدرحالی مرتبط هستند، تمدید کرد.

ایرانی که به دالیل مذهبی مورد آزار و   ۱۲مورد حمایت هر دو حزب« به حدود  لوتنبرگ

  ۸۰        تقریبا   ۲۰۲۰متحده داده شد، در پایان سال اذیت قرار گرفته بودند اجازه ورود به ایاالت 

، اتریش باقی ماندند و منتظر تأیید نهایی                                                 ایرانی که صالحیت آنها کامال  تأیید شده بود در وین

  متحده برای اسکان مجدد بودند.برای سفر به ایاالت 
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