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( یک کمیسیون مستقل، دوحزبی دولت فدرال ایاالت متحده است که بر حق جهانی آزادی مذهب یا عقیدتی در خارج از  USCIRFکمیسیون ایاالت متحده امریکا در امور آزادی بین المللی مذهب )

( تأسیس شد که از استندردهای بین المللی برای نظارت بر نقض آزادی مذهبی یا عقیدتی در  IRFAبر اساس قانون آزادی بین المللی مذهب )  1998که در سال    USCIRF کشور نظارت میکند. 

راپور   و مجزا از وزارت امور خارجه ایاالت متحده است.  یک نهاد مستقل  USCIRF خارج از کشور استفاده میکند و توصیه هایی را به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و کانگریس ارائه میدهد. 

راپور   ذاری به دولت ایاالت متحده است. به مثابه اوج فعالیت یک ساله کمیشنران و کارکنان متخصص به منظور مستند سازی بدرفتاری های رخ داده و ارائه پالیسی های مستقل سیاستگ   2021ساالنه  

برای کسب معلومات بیشتر   است، اگرچه در برخی موارد به رویدادهای مهم که قبل یا بعد از این فاصله زمانی رخ داده است، اشاره میشود.  2020تا دسمبر    2020شامل دوره جنوری    2021ساالنه  

 تماس بگیرید.  USCIRFبا  202-523-3240                                          ویب سایت مراجعه کنید یا مستقیما  با شماره  این، به USCIRFدر مورد 

 

 یافته های کلیدی 

این کشور  2020در سال   سیاسی  ثباتی  بی  تداوم  حین  افغانستان  در  آزادی مذهبی  ، شرایط 

مهمترین چالش برای حمایت از آزادی  فقدان امنیت همچنان   همچنان یک روند منفی داشته است.

  توافقنامه، ایاالت متحده و طالبان  2020در فبروری سال   مذهبی یا عقیدتی در این کشور است.

در ماه سپتمبر، دولت   ای را امضاء کردند که در آن خروج نیروهای خارجی مطرح شده بود. 

با اینحال، این گامهای اساسی به طرف صلح   افغانستان و طالبان مذاکرات صلح را آغاز کردند.

حمالت گروه های افراطی که از همه مهمتر    افزایش  نتوانستند شرایط امنیتی را اصالح نماید. 

و طالبان است، نه تنها ثبات کلی افغانستان را  (ISIS-K) شامل دولت اسالمی شاخه خراسان  

، که در افغانستان در حال از  جامعه سیک ها                                           تهدید میکرد بلکه اقلیت های مذهبی، مخصوصا   

دولت افغانستان بر قلمرو این کشور و فقدان    کنترول محدود  بین رفتن است را نابود میکند.

ظرفیت در مناطقی از کشور که تحت کنترول آن است، همچنان دولت را برای محافظت از  

  شهروندان خود ناتوان میسازد.

کشته   3035) مورد تلفات غیرنظامی 8،820تعداد   2020( در سال UNسازمان ملل متحد )

زخمی( را ثبت کرد که تعدادی از وحشیانه ترین حمالت مذکور، اقلیت های مذهبی    5785و  

مسئول این    طالبانو    K-ISISبازیگران ضددولتی و غیردولتی، از جمله   را هدف قرار داد. 

سازمان ملل   حمالت دانسته شدند و بعضی، مسئولیت مرگبارترین حمالت را بر عهده گرفتند.

اگرچه طالبان این یافته  فیصد تلفات غیرنظامیان هستند.  45متحد راپور داد که طالبان مسئول  

                                                    یا دخالت داشتن در حمالت به غیرنظامیان مخصوصا  اقلیت    منکر مسئولیت ها را رد کرده و  

به    طالبان از گروه های ملیشه اسالمیکه    دولت افغانستان ادعا میکندهای مذهبی شده است،  

قسم نیابتی استفاده میکنند و همچنان رهبران مسلمان، نهادها، و رهبران سایر ادیان طرفدار  

شده    اگرچه استفاده طالبان از لحن ضداقلیت کم  دولت را در سراسر کشور هدف قرار میدهند. 

و ساکنان   اقلیت های مذهبی را در انزوا قرار داده نشان میدهد که طالبان همچنان    هاراپور است،  

 مناطق تحت کنترول شان را منطبق با تفسیر افراطی خود از قوانین اسالمی، مجازات میکنند.

همچنین طالبان در جریان مذاکرات صلح فعلی از پذیرش یا دادن اجازۀ گنجانیده شدن فقه شیعه 

خودداری کردند و باعث ایجاد نگرانی در بین مسلمانان شیعه   سیستم حقوقی فعلی افغانستاندر 

داشتند، شدند. دست  در  را  قدرت  در طول دورانی که  را مورد    طالبان  شیعه هزاره  جامعه 

 تبعیض و آزار و اذیت خشونت بار قرار داد و آنها را بدعتکار خطاب میکردند. 

بخش قابل توجهی از کنترول خود بر سرزمین را از دست    2020در سال    ISIS-Kاگرچه  

داد، اما همچنان ادیان اقلیت و مسلمانانی را که معتقد است از اسالم منحرف شده اند، هدف  

حمالت تروریستی و جنایتکارانه علیه جوامع سیک و شیعه ادامه یافت و رهبری،   رار میداد.ق

، یک گوردوارا )عبادتگاه مارچدر ماه   محالت، اعیاد و عبادتگاه های آنها هدف قرار گرفت. 

از جمله زنان و    - سیک    25مورد حمله قرار گرفت و باعث کشته شدن    سیک ها( در کابل

  در ماه مارچ،   و گریختن بسیاری از معدود سیک های باقی مانده در افغانستان شد.  -اطفال  

K-ISIS    یکمرتبه دیگر به مراسم یادبود عبدالعلی مزاری مزاری یک رهبر شیعه هزاره حمله

نفر کشته و بیشتر   32توسط طالبان کشته شده بود؛ در نتیجه این حمله  1995کرد که در سال 

در والیت   K-ISIS، دو بمبگذاری کنار جاده که توسط  نومبردر ماه   نفر زخمی شدند.   50از  

  نفر را زخمی کرد. 45نفر را کشت و   14شیعه نشین بامیان انجام شد، 

در دشت برچی، یک محله هزاره نشین    شفاخانه نسائی والدیدر ماه می، تروریست ها به یک  

نفر،  از جمله دو نوزاد تازه والدت شده،    20در این حمله بیشتر از   در کابل، حمله کردند. 

Médecins Sans همچنین باعث شد موسسه طبیبان بدون سرحد /   کشته شدند؛ این حمله

Frontières  در حادثۀ   این شفاخانه خارج شود.  به فعالیت های بلند مدت خود خاتمه بدهد و از

دیگر در ماه اکتوبر، یک بمبگذار انتحاری در جاده بیرون از کورس مرکز کوثر دانش، که  

   در محله شیعه هزاره است خود را انفجار داد و دهها متعلم را کشت. مؤسسه تعلیمییک 

 

 

 

 توصیه ها به دولت ایاالت متحده 

( در فهرست ناظر خاص وزارت امور خارجه قرار دهید، و همچنان IRFAافغانستان را به دلیل مشارکت یا تحمل موارد نقض شدید آزادی مذهبی بر اساس قانون آزادی بین المللی مذهب ) •

 ( تعیین کنید؛ EPCبه عنوان "نهادهای نگران کننده" )  IRFAطالبان را به دلیل مشارکت در نقض نظام مند، مداوم و جدی آزادی مذهبی مطابق با تعریف  

حده بین دولت افغانستان و طالبان گنجانیده شود و روابط نزدیک بین آزادی مذهبی و امنیت در کلیت آن به رهبری  حفاظت از آزادی مذهب یا عقیده در مذاکرات صلح مورد حمایت ایاالت مت •

 سیاسی افغانستان تأکید گردد. 

تالفات فرقه یی و تقویت قانون و نظم بگنجانید  نگرانی های مربوط به آزادی مذهبی، از جمله حمایت از عبادتگاه ها را در برنامه های کمک و آموزش با محوریت مقابله با تروریزم، حل اخ  •

 ، سازمان چالش هزار و وزارت دفاع ایاالت متحده انجام میشوند؛ (USAID)که با استفاده از بودیجه وزارت امور خارجه، اداره توسعه بین المللی ایاالت متحده 

ت تحمل مذهبی در جامعه، تسهیل کنید و وزارت های معارف، اطالعات و فرهنگ و حج و اوقاف افغانستان را  همکاری بین رهبران مذهبی و علمای تمام ادیان در افغانستان را برای تقوی •

 تبلیغ نشود. تشویق کنید تا اطمینان حاصل شود که در کتابهای درسی و برنامه های درسی، آموزه های عدم تحمل که موجب تحقیر اقلیت های مذهبی میشود، 

  د:کانگریس ایاالت متحده بای

برنامه های مرتبط با همکاری سرمفتش    بودیجه مناسب را به طور مشخص برای حمایت از آزادی مذهبی یا عقیدتی در افغانستان اختصاص داده و به فعالیت های نظارت بر این مصارف و  •

  خاص در امور بازسازی افغانستان ادامه دهید.

 

http://www.uscirf.gov/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/02.29.20-US-Afghanistan-Joint-Declaration.pdf
https://www.nytimes.com/2020/11/05/magazine/afghan-war-casualty-report-november-2020.html
https://www.voanews.com/extremism-watch/sikhs-and-hindus-afghanistan-limbo-after-march-deadly-attack#:~:text=The%20March%2025th%20gunman%20attack,them%20to%20outside%20of%20Afghanistan.
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/executive_summary_-_afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2020_english.pdf
https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/terrorism-backgrounders/islamic-state-khorasan-k
https://www.reuters.com/article/afghanistan-taliban-int/taliban-afghan-government-agreement-marred-by-documents-wording-idUSKBN28A2MQ
https://www.voanews.com/south-central-asia/twin-bombings-rattle-safest-afghan-province-kill-14
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistan-taliban-islamic-state-peace-process/2020/05/30/c61dbda2-9f8a-11ea-be06-af5514ee0385_story.html
https://www.voanews.com/extremism-watch/afghan-government-says-taliban-maintaining-ties-al-qaida
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/asia/afghanistan-taliban-rule-territory/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/asia/afghanistan-taliban-rule-territory/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/asia/afghanistan-taliban-rule-territory/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/taliban-2-0-have-the-taliban-really-changed-and-learnt-their-lesson/
https://www.usip.org/publications/2020/10/whither-islam-afghanistans-political-system-after-taliban-talks
https://apnews.com/article/f941eaaeeb5f87c85a4154e4a473371b
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/islamic-state-claims-two-recent-attacks-in-kabul.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/03/islamic-state-claims-two-recent-attacks-in-kabul.php
https://www.reuters.com/article/afghanistan-blast/twin-blasts-in-afghan-province-of-bamiyan-kill-14-people-injure-45-officials-idUSKBN28429S
https://www.voanews.com/extremism-watch/it-was-horrific-afghan-mother-speaks-out-about-maternity-ward-attack
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/afghanistan-msf-withdraws-dasht-e-barchi-hospital-following-attack
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/afghanistan-msf-withdraws-dasht-e-barchi-hospital-following-attack
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-blast/at-least-13-killed-in-suicide-bombing-at-kabul-education-centre-idUSKBN2790KC
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 مقدمه 

فیصد(، تاجیک  42افغانستان دارای یک مجموعه متنوعی از اقوام است از جمله پشتون ها )

فیصد( و بلوچ ها    3فیصد(، ترکمن ها )  9فیصد(، ازبک ها )  9فیصد(، هزاره ها )  27ها )

با توجه به سوابق تاریخی نیز این ملت دارای تنوع مذهبی بوده است؛ با این حال،  فیصد(.  2)

 اکثریت قریب به اتفاق غیرمسلمانان گریختند.  1996کنترول طالبان در سال  پس از تثبیت  

تا به    1990در اوایل دهه    نفر   220,000به عنوان مثال، جمعیت هندوها و سیک ها از  

فیصد    99.7                            فعلی این کشور شامل تقریبا     جمعیت امروز به چند صد نفر کاهش یافته است. 

ت و  فیصد شیعه، از جمله اسماعیلیان( اس  15تا    10فیصد سنی و    89.7تا    84.7مسلمان )

اندکی غیرمسلمانان باقی مانده )هندوها، سیک ها، بهائیان، مسیحیان، بودائیان، زرتشتیان و  

 فیصد باقیمانده را تشکیل میدهند.   0.3 (شناخته شده  یهودی دیگران، از جمله یک 

اسالم را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت    که  2004افغانستان در سال    قانون اساسی

یت کنند و برنامه های درسی  شناخته است و تمام قوانین پارلمان باید اصول اسالمی را رعا

عالوه بر این، قانون اساسی محاکم را ملزم میسازد تا در   باید بر اساس اسالم تنظیم شوند. 

صورت فقدان مفاد قانون اساسی یا مفاد قانونی، به شریعت فقه حنفی تکیه کنند که نتیجه آن  

تغیی و  ارتداد  اعدام(،  مجازات  )مشمول  مقدسات  به  توهین  انگاری  توسط  جرم  دین  ر 

این امکان را فراهم کرد    قانون احوال شخصیه اهل تشیع،  2009در سال   غیرمسلمانان است. 

  که مسلمانان شیعه با قوانین خودشان، یعنی مکتب فقه جعفری مورد قضاوت قرار بگیرند. 

، جوامع اقلیت مذهبی به آرامی دوباره جای پای  2001در سال   از زمان سقوط دولت طالبان

جایگاه اجتماعی و سیاسی مسلمانان شیعه بهبود یافته   خود را در جامعه به دست آورده اند.  

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

دارند.  اختیار  در  ه خصوصی  سیک  و  هندوها  سال  عالوتا،  از  کرسی    2016ا  دارای 

اختصاصی نمایندگی در پارلمان هستند و برخی از آنها نیز در مشاغل دولتی استخدام شده  

درحال   اند. خشونت  و  سیستماتیک  تبعیض  با  نماینده،  داشتن  وجود  با  ها  و سیک  هندوها 

 افزایش، مواجه هستند. 

  مهاجرت کردن جامعه سیک و هندو 

بعیض اجتماعی ناشی از تأثیر افراط گرایان، مورد آزار و اذیت  سیک ها و هندوها بخاطر ت

قرار میگیرند از جمله حمالت فیزیکی، اختطاف، غصب زمین، چور و چپاول و فشار برای  

میشوند. متحمل  را  مذهب  که   تغییر  شد  داده  راپور  جون  ماه  در  فوق،  حوادث  بر  عالوه 

، رهبر جامعه سیک ها را در گوردوارای تاال سری گورو  نیدان سینگ ساچدواشورشیان  

ساچدوا به دلیل فشارهای دولت آزاد شد و جزو   نانک صاحب در والیت پکتیا اختطاف کردند.

به آنها اجازه    2020ندوی افغانستان بود که در سال  اولین گروه اعضای جامعه سیک و ه

  ورود به هند داده شد. 

  1000 به کمتر از 1990نفر در اوایل دهه   250000از حدود  جمعیت هندوها و سیک ها

و    2020کابل در سال    گوردوارای پس از حمله به   کاهش یافته است.  2019نفر در سال  

نفر کاهش یافت و این جامعه که یک زمانی جامعۀ    200اختطاف ساچدوا، تعداد آنها به حدود  

تحت فشار قرار گرفته  اعضای جامعه سیک ها و هندوها  نیرومندی بود رو به نابودی است.

با توجه به حمالت     امنیتکه دلیل این امر فقدان مصئونیت و    اند تا افغانستان را ترک نمایند

  .مداوم و هدفمند به رهبری و عبادتگاه های آنها توسط گروه های ملیشه بوده است 

  افزایش ترس در بین سایر اقلیت های مذهبی

آمد افغانستان  اساسی  قانون  در  چه  در  اگر  میتوانند  اسالم  از  ادیان غیر  پیروان  است که  ه 

چارچوب قانون، اعتقادات دینی خودشان را داشته باشند، برگشت از دین اسالم به یک دین  

نفی اسالم سنی،  مطابق تفسیر رایج دولت افغانستان از مکتب فقه ح  فرض میشود.  ارتداد دیگر  

مجازات این جرم عبارت است از اعدام، حبس، مصادره اموال یا تبعید که مطابق به قانون  

اساسی این کشور، در صورت عدم موجودیت احکام مربوطه در قانون، آنگاه چنین تفسیری  

جوامع مذهبی مسیحی، بهائی و مسلمانان احمدی با جمعیت کم خود به دلیل   اعمال خواهد شد.

، ترس در میان اقلیت  2020در سال   س از انتقام جویی به شکل مخفیانه زنده گی میکنند.تر

ادامه   متحده،  ایاالت  نیروهای  تعداد  شدن  کم  جمله  از  مختلفی  عوامل  دلیل  به  مذهبی  های 

 دولت بر کل قلمرو کشور، به میزان قابل توجهی افزایش یافت.  عدم کنترول خشونت و 

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

اساس منابع، حدود  بر   جامعه بهائی از آن زمان به بعد مخفیانه زنده گی میکند. اعالم کرد. 

اگرچه قانون اساسی افغانستان مذهب احمدی   پیرو مذهب احمدی در کابل سکونت دارند.   450

را از نظر قانونی جزء مذاهب غیرمسلمان نمیداند، اما بیشتر مسلمانان افغانستان این مذهب  

  را بدعتکارانه میدانند.

مسیحی بخاطر   موسسات کم است، اما  به مسیحیت روی آورده اند تعداد مواردی که مسلمانان 

ماعی، خصومت  اجت - ترس از انتقام گیری توسط افراط گرایان اسالم گرا، انزوای خانوادگی 

قومی و پیامدهای رسمی احتمالی برای افراد متهم به ارتداد، به شکل مخفیانه به کار ادامه  

                                                                              جامعه و دولت غالبا  موارد تغییر دین را به عنوان یک تالش برای فرار از افغانستان  میدهند.

  بخاطر دریافت پناهندگی سیاسی از طریق همدردی مسیحیان غربی فرض میکنند.

  ت کلیدی ایاالت متحده سیاس 

سال مداخله دولت ایاالت متحده در افغانستان، دولت دونلد ترمپ،    20در ماه فبروری، بعد از  

رئیس جمهور وقت ایاالت متحده توافقنامه صلح را با طالبان امضا کرد که از جمله مفاد آن  

فقنامه همچنین از  در این توا بوده است. 2021خروج کامل نیروهای ایاالت متحده تا ماه می 

طالبان خواسته شد تا ارتباط خود را با گروه های تروریستی قطع کند، خشونت را کاهش دهد  

به   سرباز امریکایی  2,500، تعداد  2021  جنوریتا   و با دولت افغانستان وارد مذاکره شود.

داشتند.  6,346همراه   حضور  افغانستان  در  امریکایی  رئیس    طالبان قراردادی  دولت  از 

در    تأخیرجمهور جوزف آر. بایدن، خواسته است تا به تعهد دولت قبلی احترام بگذارد، اما  

زایش خشونت، راپورهای مبنی بر ادامه ارتباط طالبان با سازمان های  گفتگوهای صلح، اف 

در مورد عقب نشینی    جدید دولت  باعث شده است که    K-ISISشبه نظامی و ملیشه، و حضور  

  کامل تجدید نظر کند.

سال   در  متحده  ایاالت  دولت  برآوردها  کمک    2020طبق  ارائه  دالر   1.1به  به    میلیارد 

مک های متعهد شده دولت ایاالت متحده به  افغانستان ادامه داد؛ این در حالی است که میزان ک

جینوا کاهش یافته و ایاالت متحده اظهار کرده بود    2020دولت افغانستان در کنفرانس نومبر  

 پیشرفت مذاکرات صلح و محافظت از حقوق بشر است.  های آینده مشروط به کمک که 

دسمبر، وزارت امور خارجه، طالبان را به دلیل مشارکت در نقض بسیار جدی آزادی    2در  

تمدید    EPCبه عنوان    K-ISISتعیین   . تعیین کردمذهبی به عنوان "نهادهای نگران کننده"  

که این گروه کنترول منطقه ای را که    به این نتیجه رسید نشد، چراکه وزارت امور خارجه  

                                     بال  در اختیار داشت از دست داده است.ق

 

 

 

 

 

 

 USCIRFمنابع و فعالیت های کلیدی 
                                                                حمله تروریستی به عبادتگاه سیک ها در کابل را شدیدا  محکوم میکند  USCIRFبیانیه مطبوعاتی: •

https://apnews.com/article/afghanistan-discrimination-islamic-state-group-kabul-archive-b310aecece22454cc5918756e245810c
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/afghanistan/
https://foreignpolicy.com/2019/10/29/afghanistan-last-jew-simentov-taliban-return/
http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4a24ed5b2.pdf
https://www.vice.com/en/article/7kpj5y/heres-why-sikh-and-hindu-minorities-are-leaving-afghanistan
https://www.voanews.com/extremism-watch/sikhs-and-hindus-afghanistan-limbo-after-march-deadly-attack
https://apnews.com/article/afghanistan-discrimination-islamic-state-group-kabul-archive-b310aecece22454cc5918756e245810c
https://apnews.com/article/afghanistan-discrimination-islamic-state-group-kabul-archive-b310aecece22454cc5918756e245810c
https://gandhara.rferl.org/a/more-afghan-sikhs-hindus-migrating-to-india-from-afghanistan/30778319.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-25732919
https://www.npr.org/2020/12/18/947533695/our-houses-are-not-safe-residents-fear-taliban-in-afghanistans-capital
https://www.bbc.com/news/world-asia-25732919
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/afghanistan/
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2473884/us-completes-troop-level-drawdown-in-afghanistan-iraq/#:~:text=In%20August%20last%20year%2C%20there,people%20and%20our%20interests%20safe.%22&amp;text=The%20American%20forces%20work%20alongside%20NATO%20allies%20and%20partners.
https://www.cfr.org/in-brief/us-troop-withdrawal-afghanistan-what-are-bidens-options
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-calls-biden-administration-honor-trump-afghan-commitments
https://www.voanews.com/south-central-asia/blinken-warns-afghanistans-ghani-dire-consequences-without-urgent-changes
https://www.voanews.com/south-central-asia/blinken-warns-afghanistans-ghani-dire-consequences-without-urgent-changes
https://www.voanews.com/south-central-asia/blinken-warns-afghanistans-ghani-dire-consequences-without-urgent-changes
https://www.voanews.com/south-central-asia/blinken-warns-afghanistans-ghani-dire-consequences-without-urgent-changes
https://explorer.usaid.gov/cd/AFG?fiscal_year=2020&measure=Disbursements
https://www.voanews.com/extremism-watch/experts-1-billion-cut-us-aid-afghanistan-will-have-serious-implications
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-13/pdf/2021-00556.pdf
https://2017-2021.state.gov/united-states-takes-action-against-violators-of-religious-freedom-2/index.html
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-strongly-condemns-terrorist-attack-against-sikh-house-worship
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-strongly-condemns-terrorist-attack-against-sikh-house-worship

