
 افغانستان

 

شیعه مذهب ، هندو ها، مسلمانان شرایط آزادی مذهبی برای دگراندیشان سنی مذهب و همچنان : یافته های مهم و کلیدی

قانون اساسی افغانستان به صورت واضح در محفوظ نگهداشتن . سیک ها، مسیحیان، و بهاییان افغان همچنان بدتر می شود

که با طراح ریزی شده اند است، قسمی  حاکموده است و قوانینی که فعالً در کشور حقوق مذهبی و اعتقادی افراد ناکام ب

 آن عده ازطالبان به فعالیت های شان ادامه می هند و . معیار های حقوق بشر جهانی ناسازگار اند و آن را نقض می کنند

دولت افغانستان در این زمینه . ی دهندمی پندارند، مورد هدف قرار م" غیر اسالمی" که  راافغان فعالیت های شهروندان 

خود توانایی الزم نشان بدهد که می تواند شهروندانش را در مقابل چنین خشونت ها و هراس ها و بیم ها نتوانسته است از 

را هدف قرار شهروندان افغان " غیر اسالمی"دوایر دولتی افغانستان همچنان در بعضی موارد فعالیت های .  محافظت نماید

 4102بنا بر همین نگرانی ها، یو اس سی آی آر اف افغانستان را در سال  .اقداماتی را روی دست گرفته استاده و خود د

به این سو هر ساله در لست نظارت این  4112افغانستان کشوری است که از سال .  خود قرار داده است 4در ردیف 

 . کمیسیون بوده است

 

در محفوظ هبی و اعتقادی با قانون اساسی افغانستان آغاز می گردد که مشاهده می شود محدودیت های آزادی مذ: تاریخچه

قانون اساسی افغانستان به قوانین ساده ی اجازه داده . ناکام بوده استحقوق و آزادی مذهبی و اعتقادی شهروندان نگهداشتن 

این قانون . ه باشند و آن را بی اعتبار سازنداست تا آن ها نسبت به حقوق بنیادی و مهم شهروندان ارجحیت بیشتر داشت

که در آن آمده است که هیچ قانونی نمی تواند بر خالف اساسی افغانستان حاوی یکی از ماده های متناقض و ناهمخوانی است 

حقوق ماده را تعبیر و تفسیر می کند، با ضمانت های  نقسمی که دولت افغانستان ای. و مغایر مبانی و اصول اسالم باشد

به قانون جزا به محاکم اجازه می دهد تا به آن عده از قوانینی، که در قانون اساسی و قانون جزا . متناقض است یبشر

که نشان داده  به شریعت تمکین نمایند مانند ترک مذهب و عقیده و تغییر مذهب و عقیده،  گنجانیده نشده اند،صورت واضح 

رهبران مذهبی و سیستم قضایی که دولت آن ها را حمایت می . مرگ محکوم می گردنداست متهمین بنا بر چنین اتهامات به 

و آن را باالی  را تعبیر نمایندو شریعت کند، صالحیت داده شده اند تا به صورت خود سرانه اصول و مبانی اسالم 

  . از مذهب منجر می گرددشهروندان تحمیل نمایند که در بعضی موارد به تعبیرات اجحاف آمیز و سوء استفاده آمیز 

 

در قانون اساسی فعلی افغانستان موارد تعریف ناشده و مبهم قوانین اسالمی وجود دارد و قسمی تعبیر شده اند که قوانین 

مذکور نسبت به ضمانت های حقوق بشر ارجحیت دارند و آزادی مذهبی را نادیده گرفته و حقوق بشر زنان را تضعیف می 

اسالم استوار باشد و معیار های عمر رهبر طالبان خواسته است که حکومت افغانستان باید بر اساس اصول مال محمد . نمایند

ر قوانین مذهبی منجر شود، گیرتبا طالبان که به تعبیرات سختهر گونه معامله ء صلح .  و این موضوع نگران کننده است

  . عتقادات بیشتر شودباعث می شود تخطی ها در راستای حقوق بشر و آزادی مذهب و ا

 

 4102-4102شرایط آزادی مذهب و اعتقادات در جریان سال های 

 

تعبیرات سختگیرانه و  در متن قانونی که در فوق ذکر گردیده است،: اجرا و تحمیل رسمی نورم ها و معیار های مذهبی

و این  بخشدی حقوق بشر اولویت می محدود کننده ء قوانین اسالمی گنجانیده شده است که شریعت را نسبت به ضمانت ها

در زمانی که گزارشات تهیه می گردید، انگلستان به یک شهروند ملحد . از مذهب شده استمنجر به سوء استفاده  موضوع

شورای علمای . افغان پناه داد که هراس داشت به جرم ارتداد محاکمه شده و محکوم به سزای مرگ و یا اعدام گردد

روهی از روحانیون مسلمان اند و توسط رئیس جمهور حامد کرزی مقرر گردیده اند، تقاضا نموده بودند افغانستان که یک گ

در این . اقدامات الزم را روی دست گیرد" غیر اخالقی"که رئیس جمهور باید در مورد برنامه ها و کانال های تلویزیونی 

انی را صدور نمودند که وزارت اطالعات و فرهنگ مورد به زودی شورای وزیران حامد کرزی دست به کار شده و فرم

پنداشته می شوند را ممنوع " اخالق جامعه خالف"و " غیر اسالمی"افغانستان باید نشر و پخش آن عده از برنامه های که 

  .   اعالم نماید

 

وارد با خشونت مواجه هندو ها و سیک ها با تبعیض و آزار و اذیت و در بعضی م: سرکوبی اقلیت های مذهبی غیر مسلمان

رئیس جمهور نماینده های این اقلیت ها را در . اند با وجودیکه اجازه دارند در اماکن عمومی مذهبی شان به عبادت بپردازند

ولسی هندو ها و سیک ها یک کرسی در که برای رئیس جمهور حامد کرزی  پیشنهادپارلمان افغانستان مقرر نموده است اما 

سال اخیر به دالیل بی ثباتی  21جمعیت هندو ها و سیک ها در طی . ، پارلمان افغانستان آن را رد کرداختصاص یابدجرگه 



و فقط یکی از هشت گوردواره های سیک ها در کابل  هدفمند کمتر شده استهای ها، خانه جنگی ها و همچنان سرکوبی 

افغان و ساکنین محلی نمی گذارند و مانع انجام مراسم مداوم حاکی بر آن بوده اند که مقامات گزارشات به طور . فعال است

یکی از اعضای مشرانو جرگه پارلمان افغانستان که از اقلیت های سیک می  .سوزانیدن اجساد مرحومین سیک ها می شوند

یده باشد، یک طرح ابتکاری را پیشنهاد نموده است که برای سیک ها و هندو ها یک شهرک در شرق کابل پالن گزاری گرد

کار ساختمان آن هنوز آغاز نگردیده است  و اعمار گردد که در آن مکاتب و کوره های جسد سوزی برای آنها مهیا باشد، اما

 . همچنان در این مورد ضعیف بوده استو حمایت جامعه 

 

تهیه می شد، از  در زمانی که گزارشات. و عبادات خویش بوده اند مذهبافغان های مسیحی همچنان مجبور به پنهان نمودن 

دستگیری و حبس مسیحیان در آن گزارشات چیزی نیامده است اما تعداد زیادی از مسیحیان نظر به گزارشات افغانستان را 

. یگانه کلیسای شناخته شده ء مسیحیان در کشور در اراضی سفارت ایتالیا فعال است. اند گفتهبه مقصد هندوستان ترک 

زمانی که ریاست عمومی فتوا و  4112 یم ءمخوصاَ از ماه ،به سر می برند خفاهمچنان در جمعیت کم بهاییان افغانستان 

جمعیت یهودیان افغانستان فقط به یک نفر تقلیل یافته همچنان، . شرعیات افغانستان فقه بهاییان را مرتد و کفرآمیز خواند

 . است

 

شیعه مذهبان بزرگترین جمعیت اقلیت های مذهبی را در افغانستان تشکیل می دهند و شرایط مذهبی : مسلمانان شیعه مذهب

اما شرایط تهدید آمیز و خشونت بار و . برای این شیعه مذهبان افغانستان بعد از فروپاشی حکمروایی طالبان بهتر شده است

اکثریت افغان های شیعه مذهب از . و های بین المللی هنوز هم پا بر جا  استوضعیت نامشخص برای آنها بعد از خروج نیر

به طور عموم در . در صد نفوس افغانستان را تشکیل می دهند 01الی  01قوم و ملیت هزاره ها تشکیل شده اند که در حدود 

، 4102در ماه اگست سال . فته اندطول سالیان قبل هزاره ها به دالیل سیاسی، قومی، و مذهبی مورد تبعیض شدید قرار گر

سه تن از هزاره های شیعه مذهب توسط گروه طالبان در حمالت جدا گانه از موتر های شان ربوده شدند و بعد به قتل 

شیعه مذهبان می توانستند رسوم عزا داری و دسته های سنتی عاشورا در زمانی که گزارشات تهیه می شدند، . رسانیده شدند

که مقر اصلی شان  (ال ای جه)، اعضای گروه تروریستی لشکر جنگوی 4102در ماه سپتمبر . ع انجام بدهندرا بدون موان

به یکی از به روز جمعه و وقت نماز جمعه که همه به شدت مسلح بودند، می خواستند که  در حالی ، ودر پاکستان است

کشته ا گردید و همه ء آنها توسط نیرو های امنیتی افغان حملور گردند، اما پالن شان خنث در شهر کابل مساجد شیعه مذهبان

تا اکنون ، گروه تروریستی لشکر جنگوی مستقر در پاکستان مسئول بزرگترین رویداد ها، خشونت ها  4110از سال . شدند

سلمانان مدر کابل که یکی از زیارت های  4100بم گذاران انتحاری سال . و جنگ های فرقه ای در افغانستان بوده است

 . شیعه را مورد هدف قرار داده بودند، از همین گروه بودند

 

موجود بوده است که در مواردی ناشی از سراسر خشونت و تبعیض علیه زنان در جریان تهیه گزارشات : حقوق زنان

، سازمان ملل 4102در سال . در بعضی موارد به دلیل نفوذ قوی سنت گرایان مذهبی بوده استو ظهور مجدد گروه طالبان 

در طول سال گذشته به متحد احصاییه ء را به نشر رسانید که نشان می دهد بیست در صد خشونت ها علیه زنان در کشور 

دالیل خشونت های خانوادگی بوده است که این موضوع در فرهنگ و در مواردی به دالیل درک محافظه کارانه ء مذهب 

بودن محکوم می گردند و " غیر اخالقی"اشتراک در زندگی عمومی اند اغلب به زنانی که به دنبال . توجیه گردیده است

به قتل رسانیده  4102حد اقل چهار تن از افسران پولیس زن در سال . مورد تحقیر، آزار و اذیت و خشونت قرار می گیرند

ورد سوء قصد و آدم ربایی قرار ی خویش مها شدند و همچنان بعضی از اعضای پارلمان افغانستان که زن بودند با خانواده

در ماه می . که قرار بود برای زن ها در شورا های والیتی اختصاص داده شود، تقلیل یافته اند یتعداد کرسی های. گرفته اند
ز اعتراض نموده بودند، که بعضی ااین که بعضی از اعضای پارلمان  به دلیل زنان در پارلمان حمایت های حقوقی تقویت تالش برای

برخی هم استدالل نموده بودند که حد اقل سن ازدواج برای زن ها هم   .شکست خورده استبوده است،   "غیر اسالمی"آن موارد 

 . از قانون حذف گردد

 

ای ) مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه سپتمبر، رئیس جمهور حامد کرزی پنج تن از اعضای کمیسیون : موضوعات دیگر

در حالیکه این تقرری ها یک ضرورتی برای فعالیت ها و کارکرد های این کمیسیون مستقل . مقرر نمودرا ( آی ایچ آر سی

از حقوق ایشان حمایت و دفاع  ای در موردحقوق بشر افغانستان پنداشته می شد، چهار تن از این مقرری ها هیچ تاریخچه 

حقوق بشر، از رئیس جمهور خواست که افراد جدیدی را  نوی پیلی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور. بشر نداشتند

 .در این کمیسیون حقوق بشر مقرر نماید

 

 



 : پیشنهادات برای سیاست خارجی ایاالت متحده ء امریکا

 

با درنظر داشت موضوع خروج و کم شدن نیرو های بین المللی از افغانستان، و انتخاب یک رئیس جمهور جدید در 

، تهدید به خشونت از سوی طالبان و دیگر گروه های مسلح یک واقعیت در حال رشد برای همه 4102افغانستان در سال 

برای ترویج آزادی مذهبی و اعتقادی و برای ایجاد یک . افغان ها و مخصوصاً برای اقلیت های مذهبی در افغانستان است

یو اس سی آی آر اف مقامات  ،افغانستان ره ددر چهارچوب دین و جامع فضای امن مدنی برای همه عقاید و مذاهب مختلف

 :توصیه و پیشنهاد می کند که دولت ایاالت متحده ء امریکا باید نکات ذیل را در نظر بگیرد

     

 با ورود رئیس جمهور جدید افغانستان در صحنه به طور مستقیم با رئیس جمهور  دولت ایاالت متحده ء امریکا باید

ی مذهبی، مخصوصاً برای مسلمانان دگر اندیش، مسلمانانی که از اقلیت های مذهبی در مورد اهمیت آزاد مذکور

   . شود بحث و گفتگووارد دیگر استند، و همچنان گروه های مذهبی غیر مسلمان 

 

  مامور در مسایل آزادی مذهبی در افغانستان که  ،دولت ایاالت متحده ء امریکادفتر موجود بین سازمانی تقویت

که موضوعات مربوط به آزادی مذهب در افغانستان به درستی در استراتیژی های  گرددطمینان حاصل تا ا است،

 . گرددمی ادغام امور خارجه و وزارت دفاع ایاالت متحده ء امریکا 

 

 گفت وگو های استراتیژیکی بین  در بردباری مذهبیمورد تحمل پذیری و  در مسلکی خاص یک گروه کاریسازی  شامل

 .و پاکستان، افغانستان، با ایاالت متحده ء امریکا های سه جانبه دیالوگو  متحدهء امریکا و افغانستانایاالت 

 

 ابتکار  کهحمایت نماید  ابتکار گفتگوی ادیان، از نیمه رسمی رسمی و مذهبی با نهادهایکه  تشویق نمودن دولت افغانستان

شته تمرکز دا، ادیان مختلف تعامل بادر گفت و گو های در مورد  همچنان اسالمی و درونی گفت و گو هم درمذکور بتواند 

 و اینکه،. باشد و به پیش برود

 

 دولت افغانستان  مصالحهء پروسه  حقوق بشر در نگرانی های دولت ایاالت متحدهء امریکا باید اطمینان حاصل نماید که  که

اعالمیه جهانی  حمایت از بهتعهد نمایند که  توافق صلح بایدنوع  هرگردد و این که هر دو جناح با  ادغامبا مخالفان مسلح 

 .  قانون اساسی افغانستان نه فقطمی پردازند و  بشر حقوق

  


