افغانستان AFGHANISTAN 
TIER 2

کمیسیون ایاالت متحده ء امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی ) (USCIRFیک نهاد مستقل و مورد حمایت هر دو
حزب در دولت ایاالت متحده امریکا می باشد که طی قانون بین المللی آزادی مذهبی ) (IRFAدر سال  8991ایجاد گردیده
است .این نهاد ) (USCIRFبا استفاده از معیار های بین المللی تخلفات در امور آزادی مذهبی و یا عقیدتی در خارج از
کشور را نظارت میکند و سیاست های پیشنهادی را به رئیس جمهور ،وزیر امور خارجه ،و کنگره عرضه می دارد .نهاد
) (USCIRFیک نهاد مس تقل و مجزا از وزارت امور خارجه ایاالت متحده است .گزارش ساالنه  1081شرح سر انجام
کار یک ساله این نهاد تو سط اعضای هیئت و ماموران مسلکی ا ست که بد رفتاری ها و خشونت ها را در منطقه مستند
میکند و سیاست های مستقل پیشنهادی را به دولت ایاالت متحده امریکا ارائه میدهد .گزارش ساالنه  1081دوره ء را تحت
پوشش قرار میدهد که شروع آن جنوری  1087و ختم آن دسمبر  1087ا ست ،هرچند ،در بعضی موارد این گزارش رویداد
های مهم و قابل توجهی را همچنان یاد آوری میکند که قبل و یا بعد از این دوره ء یاد شده رخ داده اند .برای معلومات
بیشتر در مورد ) ، (USCIRFوبسایت را اینجا ببینید ،و یا با ) (USCIRFبه طور مستقیم به شماره ء 202-523-3240
تماس بگیرید.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ و ﮐﻠﯿﺪی :اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر روی آزادی
ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎ در وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن (آی اس ک ﭘﯽ) در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل  1087اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد وﺿﻌﯿﺖ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻨﺪروی ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﺪروان ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ آﻣﺎر آن در ﺳﺎل  1087ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮوه ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻨﺪوھﺎ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،و ﺳﯿﮏ ھﺎی اﻓﻐﺎن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪ و
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در اﻣﻮر آزادی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻧﺪ .ﭼﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
آن روﺑﺮو اﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آن ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق در اﻣﻮر ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺷﻐﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ،در ﺳﺎل  USCIRF ،1081ﺑﺎز ھﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺗﺨﻄﯽ ھﺎی آزادی
ﻣﺬھﺒﯽ در ردﯾﻒ ﻧﻈﺎرت دوم ﺧﻮد ( )Tier 2ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
آزادی ﻣﺬھﺒﯽ ( ) IRFAاز ﺟﻤﻠﮫ "ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎص" و ﯾﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد USCIRF .ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎور دارد
ﮐﮫ طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ ﺗﺨﻄﯽ ھﺎی ﻓﺎﺣﺶ در اﻣﻮر آزادی ﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﺎل  1087دﺳﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل  1081ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﮔﺮوه طﺎﻟﺒﺎن ھﻢ در ﺿﻤﯿﻤﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آزادی ﻣﺬھﺒﯽ ( ) IRFAﺳﺎل  1082در ردﯾﻒ "ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎص" و ﯾﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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پیشنهادات برای دولت ایاالت متحده امریکا
 قلمداد گروه طالبان به عنوان " نهاد مورد نگرانی خاص" طبق قانون بین المللی آزادی مذهبی (  ) IRFAدر سال
 1082که فرنک آر .ولف آنرا تجدید نظر کرده است.


یاد آوری دولت ایاالت متحده ء امریکا مستقیما ً به رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجراییه افغانستان در مورد
اهمیت آزادی مذهبی و ارتباط آن با امنیت سراسری در کشور؛



تشویق مقامات دولتی افغانستان – وزارت تعلیم و تربیه افغانستان و وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان تا از
طریق نظام تعلیم و تربیه آزادی مذهبی و عقیده را ترویج و تشویق نمایند تا فضای مدنی برای گفتمان روی مسایل
متنوع مذهبی و جامعه افغانستان ایجاد گردد.

 ایجاد تسهیالت برای همکاری های بیشتر بین وزارت امور زنان و اداره موضوعات زنان در جهان که مربوط
وزارت ام ور خارجه است تا این که به زنان کمک شود تا آنها بتوانند به تحصیالت و شغل شان ادامه بدهند و
همچنان این که توانایی آن را داشته باشند تا روی مسایل مربوط به ازدواج اجباری در چوکات قانون بپردازند.



از حکومت افغانستان خواسته شود تا با همکاری سفارت امریکا ،اعضای پارلمان ،وزارت شرعیات و ریاست فتوا
در محکمه عالی:

 oقانون رسانه های سال  1002که نوشته های غیر اسالمی را ممنوع ساخته بودند ،لغو گردد؛ و
 oقانون سال  1007که آیین بهایی را در افغانستان مرتد شناخت بود و گرویدن به آن آیین را کفرآمیز
خوانده بودند  ،را همچنان لغو نماید.


تشویق نمودن دولت افغانستان تا در نقش وزارت حج و اوقاف بیافزاید تا اینکه این وزارت بتواند گفتگو های درون
اسالمی و حمایت از گروه های اقلیت مذهبی در کشور را بیشتر تبارز بدهد.



از همکاری وزارت امور داخله ،دفاع و حج و اوقاف استقبال و حمایت نماید تا این وزارتخانه ها بتوانند با
همکاری هم امنیت و شرایط گفتگو بین رهبران مذهبی و رهبران سایر اقلیت های مذهبی افغانستان و همچنان
دانشمندان دیگر ادیان را فراهم سازند.



از ادغام موضوعات مربوط به آزادی مذهب در افغانستان و مبارزه با تندروی مذهبی و حل مناقشات سکتوری در
افغانستان در استراتیژی های امور خارجه و وزارت دفاع ایاالت متحده ء امریکا اطمینان بدهد.
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اطمینان بدهد تا نگرانی های حقوق بشر ،به شمول آزادی عقیده و مذهب در پروسه ء مصالحه دولت افغانستان با
مخالفان مسلح ادغام گردد و این که هر دو جناح دولت افغانستان و طالبان باید با هر نوع توافق صلح باید تعهد
نمایند که به حمایت از اعالمیه جهانی حقوق بشر می پردازند.

تاریخچه
افغانستان
اسم کامل :جمهوری اسالمی افغانستان
حکومت :جمهوری اسالمی نظام متحد ریاستی
نفوس00000000 :
ادیان به رسمیت شناخته شده توسط دولت :اسالم
احصاییه مذهبی:
 99- 91درصد مسلمانان
 10درصد مسلمانان سنی
 89- 80درصد مسلمانان شیعه ( به شمول اسماعیلی ها)
> سایر ( هندو ها ،سیک ها ،بهاییان ،و مسیحیان)
* این احصاییه و تخمین از ورلد فکتبوک و مرکز تحقیقات پیو گرفته شده است.

گرچه اکثر نفوس افغانستان از لحاظ مذهبی را مسلمانان تشکیل میدهند ،اما افغانستان از لحاظ قومیت کشوری است که اقوام
و ملیت های متنوع دارد .نظر به آماری که دولت ایاالت متحده ء امریکا در دست دارد ،جمعیت پشتون ها به  21درصد می
رسد ،تاجیک ها  17درصد ،هزاره ها  9درصد ،ازبیک ها  9درصد و ترکمن ها  0درصد ،بلوچ ها  1درصد ،و  1درصد
دیگر را هم گروه های قومی دیگر تشکیل میدهند .افغانستان مرکز نظامی و عملیات گروه های مختلف دهشت افگن داخلی و
بین المللی است که القاعده ،داعش ،طالبان ،و شبکه حقانی ( که در پاکستان هم فعالیت دارند) شامل آن میباشد.
رهبران ملت افغانستان ،رئیس اجراییه عبدهللا عبدهللا و رئیس جمهور اشرف غنی ،نتوانسته اند جلو حمالت باالی اقلیت های
مذهبی را در سال  1087بگیرند .یکی از دالیل این مورد این است که دولت افغانستان تنها  21فیصد کنترل حریم کشور
را در دست دارد و گروه های جنگجو  82فیصد کشور را به دست دارند و روی  18فیصد خاک این کشور میدان جنگ
ایجاد نموده اند.
در مت ن قانون اساسی افغانستان آمده است که اسالم دین رسمی کشور است و هیچ گونه قوانین در افغانستان نمی تواند خالف
اعتقادات اسالمی باشد .در ماده  03قانون اساسی تذکر یافته است که رامنامه و اساسنامه هیچ حزب سیاسی ،نمیتواند مناقض
احکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد و در ماده  23قانون اساسی افغانستان آمده
است که دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسالم تدوین نماید .قانون جزا به محاکم اجازه می دهد تا به
آن عده از قوانینی که در قانون اساسی و قانون جزا به صورت واضح گنجانیده نشده اند ،مانند ترک مذهب و عقیده و تغییر
مذهب و عقیده ،به شریعت فقه حنفی تمکین نمایند .ای موضوع نشان داده است متهمین بنابر چنین اتهامات به جزا های
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سنگین و حتی مرگ محکوم می گردند .عالوتا ً در قانون رسانه ها در سال  1002آمده است که کمیته ژورنالیستان و
مامورین حکو مت افغانستان میتوانند هرکسی را که متون و مطالب غیر اسالمی را به نشر میرساند بازداشت نمایند.
ماده  1قانون اساسی افغانستان میگوید که " دین دولت جمهوری اسالمی افغانـستان ،دین مقدس اسالم است .پیروان سایر
ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسـم دینـی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند ".اما ،در هیچ جای قانون اساسی
افغانستان نیامده است که به طور واضح از آزادی مذهبی ،و یا عقیده هر فرد افغان محافظت نماید .همچنان ،حقوق محدود
پرستش و آزادی مذهبی که به غیر مسلمانان داده شده است ،قسمیکه در ماده  81اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است مانند این
اعالمیه جهانی حقوق بشر نیست .با این وجود ،ماده  7قانون اساسی افغانستان از دولت خواسته است تا به اعالمیه جهانی
حقوق بشر حرمت بگذارد .بنابرین مسئله قانون اساسی افغانستان در ارتباط به آزادی مذهبی هنوز نا حل باقیست.

شرایط آزادی مذهبی 7102

رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺐ :از ﺳﺎل  1008ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ و ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺮوه ھﺎی زﯾﺎدی
از اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ ھﺎ و ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﺘﺎ ً در ﻣﻮرد ﺷﯿﻌﮫ ھﺎ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ در دو دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻘﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﻧﻔﻮس و ﻓﯿﺼﺪی ﺷﯿﻌﮫ
ﻣﺬھﺒﺎن و ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  80000ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﻌﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﻌﺪاد  200آن در ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺒﺎن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﻨﺪرو ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺒﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ
و آﻧﮭﺎ را ﻣﺮﺗﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﻌﮫ ھﺎ "ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻣﺮگ اﻧﺪ ".در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل  ،1087ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ داﻋﺶ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺣﻤﻼت ﺷﺎن در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺸﯿﻦ اداﻣﮫ دادﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از طﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ داﻋﺶ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ رھﺒﺮ
داﻋﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن داﻋﺶ از ﺳﻮرﯾﮫ ﻓﺮار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و
ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهء دوﮔﺎﻧﮫ ﻧﻘﺶ داﻋﺶ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ
اﺳﻢ ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن ھﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی و رھﺒﺮﯾﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﻋﺶ ،ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺷﯿﻌﮫ
ھﺎ را ،ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﭘﯽ ھﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﻗﺮار داده اﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،1087اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت
ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﯿﻌﮫ ھﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮدً .
ﻣﺜﻼ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰھﺮا در ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ در ﺷﮭﺮ ھﺮات .در
دﺳﻤﺒﺮ ﺳﺎل  ،1087ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﮫء ﺗﺒﯿﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﮫ  28ﮐﺸﺘﮫ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،در ﺳﺎل  1087ﺣﺪ اﻗﻞ ھﻔﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺐ رخ داد ﮐﮫ در
ﻣﺠﻤﻮع در ﺣﺪود  829ﮐﺸﺘﮫ و  000زﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼت اﮐﺜﺮاً در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﯿﻌﮫ رخ داده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺘﺎﻟﻘﺪر ،آﺷﻮرا ،ﻣﺤﺮم ،و ﯾﺎ ھﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﮭﺪی .در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﯿﻌﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﯽ ھﻢ اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼت ،ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ
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ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﮫ را از ﺑﺮﮔﺬاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺎن را ﺑﺮﮔﺬار
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﻨﺪرو ،ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن و طﺎﻟﺒﺎن ،ﯾﮑﯽ از اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﮫ
ھﺰاره ھﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪ اﻗﻞ دو روﯾﺪاد ﺑﺰرگ در  1087اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺒﺎن از ﻣﻠﯿﺖ ھﺰاره ﻣﻮرد ھﺪف
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ھﺎ ﮐﺸﺘﻦ ھﺸﺖ ﺗﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻌﺪن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻮد و روﯾﺪاد دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ﺳﮫ ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺰاره ھﺎ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ از
ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎ و ﻧﻔﻮذ رھﺒﺮان ھﺰاره در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی دوﻟﺖ ﮐﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  1087ظﮭﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮔﺴﺘﺮش ھﺪف ﻗﺮار دادن رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ
ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﺻﺘﺎ ً آن ﻋﺪه ای ﮐﮫ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی درون ﻣﺬھﺒﯽ و ﯾﺎ ﺿﺪ ﺗﻨﺪروی داﺧﻠﯽ در ﺷﻮرا ھﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﮭﺎد ھﺎی زﯾﺎدی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺒﺎن و
ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺒﺎن را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .رھﺒﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  1087ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ در ﮔﺰارش ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد در ﺳﺎل  1087ﯾﺎد آور ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ  80ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻻی رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ در ﻧﯿﻤﮫ اول
ﺳﺎل  1087رخ داده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻨﮭﺎ دو ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺻﺪﻣﮫ ھﻨﮕﻔﺖ دﯾﺪه و ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ،ﺑﺎ ھﺪف ﻗﺮار دادن رھﺒﺮان ﺷﯿﻌﮫ
ﻣﺬھﺐ ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن ،ھﺪف دارد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎزد و آﻧﮭﺎ را از رھﺒﺮﯾﺖ ﻗﻮی ﻣﺤﺮوم
ﺳﺎزد .اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻧﺸﻮد ،وﺿﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺒﺎن وﺧﯿﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺪﺷﮫ دار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ :ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن طﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎل  ،8991در ﺣﺪود
 100000ھﻨﺪو ھﺎ و ﺳﯿﮏ ھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻮد و ﺑﺎش داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ طﺒﻖ آﻣﺎر ارﮔﺎن ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ھﻨﺪو ھﺎ و ﺳﯿﮏ ھﺎ ،ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ  100ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ  0000اﻟﯽ  7000ﺗﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻨﺪو ھﺎ و ﺳﯿﮏ ھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺧﻮد در ﺳﺎل 1082
در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻏﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﻋﻀﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﮕﻤﺎرد.
اﻣﺎ ،ﺧﺎﻧﻮار ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ھﻨﺪو ھﺎ و ﺳﯿﮏ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ طﻮر آﺷﮑﺎر ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎن ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮده ﺳﻮزﺧﺎﻧﮫ ﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ
اﻗﻠﯿﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮده داری ﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻗﺒﻞ در ﻣﺤﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ،ﭘﯽ ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺼﺎﺋﯿﮫ دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻔﻮس ﺑﮭﺎﯾﯿﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺘﻮای ﺳﺎل  ،1007ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺘﻮای
ﻣﺤﮑﻤﮫ ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻓﻘﮫ ﺑﮭﺎﯾﯿﺎن را ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﮭﺎﯾﯿﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.
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زنان و آزادی مذهبی :وضعیت حقوق زنان در افغانستان به حالت سابق خویش مانند سال  1082باقی مانده است .حکومت
طالبان در سال های  8990به صورت خشونت آمیز و بنابر تعبیرات تندرو اسالمی و قوانین شرعی زنان را از حقوق شان
محروم ساخت .در سال  ،1087گروه های تندرو که از ایدولوژی طالبان الهام گرفته بودند ،به محروم ساز ی زنان از حقوق
شان ادامه دادند ،مخصوصا ً محالتی که تحت کنترل آنها بود .در جریان سال  1087اشخاصی که نقش اجتماعی و دولتی
داشتند همچنان کوشیدند تا نورم های مذهبی و اجتماعی را قسمی تعبیر و تبلیغ نمایند که منجر به تبعیض علیه زنان شود و
حقوق و آزادی مذهبی و عقیدتی آنها پایمال گردد .قتل های ناموسی به دالیل جرایم زنا کاری و تعبیرات از شریعت همچنان
ادامه داشت .اغلب ،تعداد زیاد دوسیه های خشونت خانوادگی و یا خشونت های ناموسی گزارش داده نمیشوند چون مرتکبان
و مقتوالن آن اعضای خانواده اند .بر عالوه ،گرچه ازدواج زیر سن در بعضی تعبیرات قوانین شرعی جایز دانسته میشود،
اما در ماه اپریل  ، 1087دولت افغانستان قوانین و مقرراتی را وضع نمود که ازدواج کودکان و خردساالن را ممنوع اعالن
نمود و سن ازدواج را  81سال تعیین کرد.
سیاست ایاالت متحده ء امریکا:
در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻨﻮز ھﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد .ﺷﮑﺴﺖ ﮔﺮوه ھﺎی دھﺸﺖ اﻓﮕﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮوه طﺎﻟﺒﺎن و داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻤﻮاره اھﺪاف دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﺠﻨﮕﺪ و از ﮔﺴﺘﺮش
آﻧﮭﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ رھﺒﺮی دو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد .ﯾﮑﯽ آن
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﻓﻐﺎن اﺳﺖ و دوم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎطﻊ ﻧﺎﺗﻮ ( ) .NATOﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﻨﺪرو در آﯾﻨﺪه ھﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ھﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  1087ﺟﻨﺮال ﺟﺎن ﻧﮑﻠﺴﻦ ،ﺳﺮﮐﺮده ای ﻧﯿﺮو ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از
 1082ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﻧﯿﺮو ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ و ﺗﻨﺪروان ﺑﮫ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و رھﺎﯾﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺪون ازدﯾﺎد ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺗﺮاﻣﭗ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﮫ  0000ﻋﺴﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ  82000ﻧﯿﺮو ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﮫ ً
ﻓﻌﻼ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎطﻊ ﻧﺎﺗﻮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ  0000ﻋﺴﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺮو ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
ﺷﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ اﻓﺰود.
ﺑﺮﻋﮑﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺗﺮاﻣﭗ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻗﺮار ،ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،و ﻧﯿﺮو ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎن و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ آورده ﺷﻮد .ﻣﺎھﯿﺖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻦ در ﻣﺎه اﮐﺘﻮﺑﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻮاﯾﯽ ﺑﮕﺮام دﯾﺪن ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻨﺲ در ﻣﺎه دﺳﻤﺒﺮ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻔﺮی داﺷﺖ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻏﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای ھﻢ ﺑﮫ ﻧﯿﺮو ھﺎی
ﮐﺸﻮرش داد .ھﺮ دو ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﮭﺪ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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در سال  ، 1087وزارت خارجه امریکا به حمایت اش از رهبری افغانستان در قبال حفاظت از حقوق بشر و آزادی مذهبی
ادامه داد .در مالقات ها با مقام های بلند پایه ای دولت افغانستان  ،مقام های سفارت تاکید نمودند که دولت باید از آزادی و
تحمل عقیده حمایت کند و ضرورت بداند تا از حقوق اقلیت های مذهبی آن ملت دفاع نموده از آنها محافظت نماید .سفارت
ایاالت متحده همچنان کوشیده است تا یک فضای باز و مدنی را برای گفتمان های صلح آمیز درون دینی و برون دینی در
افغانستان ترویج کند.
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