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

ایجاد شده  ۱۹۹۸( در سال IRFAالمللی آزادی مذهب )موجب قانون بین، که بهUSCIRF. کندبر حق همگانی برای داشتن آزادی مذهب یا عقیده در خارج از کشور نظارت می 

کند و پیشنهادهای سیاسی را به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و المللی برای نظارت بر نقض آزادی مذهب و عقیده در خارج از کشور استفاده می است، از معیارهای بین

ساله این نهاد توسط اعضای « شرح سرانجام کار یک ۲۰۲۰نهادی مستقل و مجزا از وزارت امور خارجه ایاالت متحده است.  »گزارش ساالنه  USCIRF  دهد.کنگره ارائه می 

ها را در منطقه مستند کند و پیشنهادهای سیاسی مستقل را به دولت ایاالت متحده آمریکا ارائه دهد.  »گزارش ساالنه  دهد تا بدرفتاریای را ارائه می هیئت و کارکنان حرفه 

اند خی موارد، در این گزارش به رویدادهای مهمی که قبل یا بعد از این دوره زمانی رخ دادهپردازد؛ هرچند در بر می ۲۰۱۹تا دسامبر  ۲۰۱۹« به دوره زمانی بین ژانویه ۲۰۲۰

 USCIRF با ۲۴۰۳-۵۲۳-۲۰۲                                           مراجعه کنید یا مستقیما  از طریق شماره تلفن  اینجاسایت آن در ، به وب USCIRFشود.  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نیز اشاره می 

 تماس بگیرید.

 

 های مهمیافته

، شرایط آزادی مذهب در ایران همچنان بسیار ضعیف بود. ۲۰۱۹در سال 

های مذهبی به مند اقلیت های گذشته، دولت با سرکوب نظامهمچون سال

های مربوط به اصالحات پاسخ داد. از زمان انقالب اسالمی در سال  درخواست 

گذار( اداره  )حکومت قانون والیت فقیه، این کشور طبق اصل سیاسی ۱۹۷۹

ذهبی است که                                  ای، رهبر معظم این کشور، عال می مهللا علی خامنهشده است؛ آیت 

عضو »مجلس خبرگان رهبری« به این مقام منصوب شده است.   ۸۸توسط 

دولت ایران كسانی را كه با تعبیر آن از »اسالم شیعه جعفری« مخالف هستند، 

كند. دولت از  دهد و آنها را بازداشت و جریمه می مورد آزار و اذیت قرار می 

ی برای نفی آزادی مذهب و  عنوان مبنایی دائمتعبیر رسمی خود از مذهب به 

کند که مخالفت خود را از طریق اعتراض  عقیده شهروندانی استفاده می

)دشمنی با خدا( به  محاربهکنند. طبق قانون جزایی ایران، آمیز بیان میمسالمت 

طور مبهم تعریف شده است و اغلب برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار  

)توهین به پیامبر( از جرایم مستحق اعدام   النبی   ب     س  گیرد؛ هم این اتهام و هم می

شوند. ارتداد در »قانون جزایی« کشور ایران جرم نیست، اما  محسوب می

شوند، زیرا در قانون اساسی این عنوان مرتد محاکمه میشدگان هنوز بهبازداشت 

کشور آمده است که در مواردی که به صراحت در قانون ذکر نشده، اعمال 

، جواد ظریف، وزیر امور خارجه  ۲۰۱۹لزامی است. در ژوئن سال شریعت ا

گرایی  گرایی زنانه، همجنس اعضای جامعه همجنس  اعدامكه  مدعی شدایران، 

( در ایران طبق  LGBTI                                  گرایی و تراجنسیتی و بــ یناجـ نس )مردانه، دوجنس

 »اصول اخالقی« ضرورت داشته است. 

USCIRF  را مبنی بر افزایش چشمگیر آزار و اذیت   مدارکی ۲۰۱۹در سال

اند، مستند کرده است.  بهاییان و مقامات دولت محلی که از آنها حمایت کرده 

برای اعتراضات گسترده   -بدون هیچ شواهدی  -دولت ایران افراد بهایی را 

و جامعه بهاییان را به همکاری با اسرائیل، که »مرکز   دانستمقصر می مردمی 

های جهانی بهایی« در آن قرار دارد، متهم کرد.  دولت ایران همچنین در کانال

های  های اجتماعی به ترویج نفرت علیه بهاییان و دیگر اقلیت سنتی و شبکه

های کاربری چندین مقام است. در ماه ژوئیه، توییتر حساب   مذهبی ادامه داده

 .مسدود کردانگیزی علیه بهاییان در ایران دلیل فتنهرسمی ایران را به

را که بر عرفان اسالمی تأکید  یا دراویشی تصوفدولت ایران نیز پیروان فرقه 

عنوان »کژکیشان« هدف قرار داد.  کنند، بهدارند و براساس آن عمل می 

صوفیان معترض به حصر خانگی رهبر دینی خود، دکتر نورعلی تابنده، مورد 

آزار و اذیت و بدرفتاری مداوم قرار گرفتند. دولت ایران همچنین در انتخاب  

اللهی گنابادی« دخالت کرد؛ وی در دسامبر  جانشین رهبر »فرقه صوفی نعمت 

 ها حصر خانگی درگذشت. در پی قصور پزشکی و پس از ماه  ۲۰۱۹سال 

اند، نیز به دلیل انجام ویژه كسانی كه از اسالم به مسیحیت گرویدهمسیحیان، به

فرایض دینی خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و زندانی شدند. در ماه مه، 

اجبار کلیسای آشوریان در تبریز را تعطیل کرد. در ماه دسامبر  ه  دولت ایران ب

در مشهد، مقامات دولتی مقبره تنها کشیش مسیحی در ایران را که به جرم  

ارتداد اعدام شده بود، تخریب کردند. دولت ایران همچنین دو بار جلسه استماع  

، همسرش                       نام ویکتور ب ت ت مر زتبار، بهدادرسی مربوط به کشیش آشوری 

                                                                   ش میرام عیسوی و سه مسلمان مسیحی شده را، به تعویق انداخت. کشیش ب ت  

های غیر قانونی به جرم »تبلیغ مسیحیت« و »فعالیت  ۲۰۱۵              ت مر ز در سال 

 کلیسای خانگی« متهم شد. 

آمیز به حجاب اجباری و مذهبی دولت اعتراض  طور مسالمت  زنانی که به 

احضار شدند، تحت بازجویی قرار گرفتند و  ۲۰۱۹کرده بودند، در طول سال 

بازداشت شدند. ازجمله این افراد سه زن بودند که در اعتراض به حجاب  

بین مردم در مترو تهران کردند و به زندان  توزیع گلاجباری و مذهبی اقدام به 

                                                 ارش، قاضی محمد م قیسه این زنان را در طول استماع  محکوم شدند. بنا به گز

. در چندین مورد،  ها را از داشتن وکیل محروم کرده استآندادرسی تهدید و 

ر قانون ایران مجاز است برای این زنان قضات احکام سنگینی فراتر از آنچه د

 صادر کردند.

 

 

 

 پیشنهاداتی برای دولت ایاالت متحده آمریکا

عنوان »کشور مورد نگرانی مند، مداوم و فاحش آزادی مذهبی، به دلیل نقض نظام ، کشور ایران را به (IRFA)المللی آزادی مذهبی آمریکا باید طبق تعریف قانون بین •

 قلمداد کند؛ CPCویژه« یا 

های دولتی ایران که مسئول نقض جدی آزادی مذهبی هستند، اعمال کند و بدین منظور باید تحت قوانین حقوق بشر مرتبط های هدفمند را در مورد مقامات و سازمانتحریم •

 د آنها را به ایاالت متحده ممنوع اعالم کند.های این افراد را مسدود کند و/یا وروهای خاص مذهبی، داراییبا امور مالی و صدور ویزا و با اشاره به نقض آزادی 

http://www.uscirf.gov/
https://www.dw.com/en/iran-defends-execution-of-gay-people/a-49144899
https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/427247-iran-publicly-hangs-man-found-guilty-of-homosexuality-charges
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/policy-brief-increased-persecution-iran-s-baha-i-community
https://www.jpost.com/Middle-East/Irans-media-spreads-anti-Bahai-anti-Israel-conspiracy-596455
https://www.jpost.com/Middle-East/Irans-media-spreads-anti-Bahai-anti-Israel-conspiracy-596455
https://www.jpost.com/Middle-East/Irans-media-spreads-anti-Bahai-anti-Israel-conspiracy-596455
https://www.rnz.co.nz/news/world/394887/twitter-suspends-iran-media-accounts
https://www.youtube.com/watch?v=CX5Oj397BiQ
https://www.amnesty.org.uk/actions/iran-women-jailed-viral-video-forced-veiling-hijab-law
https://www.amnesty.org.uk/actions/iran-women-jailed-viral-video-forced-veiling-hijab-law
https://www.amnesty.org.uk/actions/iran-women-jailed-viral-video-forced-veiling-hijab-law
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 آزاد شوند. رابرت لوینسونو  گلرخ ابراهیمی ایرایی، یوسف ندرخانیآمریکا باید فشار وارد کند تا همه زندانیان عقیدتی، ازجمله  •

کند که مورد آزار و  های مذهبی ایرانی حمایت می زیرا این پیشنهادات اصالحی از اقلیت  »پیشنهادات اصالحی لوتنبرگ« را دوباره تصویب و اجرای آن را تضمین کند •

 پناهندگی در ایاالت متحده آمریکا هستند.اند و متقاضی اذیت قرار گرفته

 

 

 

 سابقه

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

درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان شیعه تشکیل  ۹۵الی  ۹۰محدود است. 

 ۰.۳درصد است. تقریبا  ۱۰الی  ۵که تعداد مسلمانان اهل سنت دهند، درحالیمی

ی، مسیحیت و یهودیت،  ها، ازجمله دین بهایی، آیین زرتشتدرصد به دیگر مذهب

عنوان مذهب  اختصاص دارد. گرچه مکتب جعفری )دوازده امامی( شیعه اسالم به 

شود، قانون اساسی به پنج مکتب اصلی مسلمانان اهل  رسمی این کشور شناخته می 

عنوان گذارد. همچنین مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را بهسنت احترام می 

 شناسد.به رسمیت می شدههای مذهبی محافظت اقلیت 

های مذهبی اختصاص کرسی مجلس به این اقلیت  ۲۹۰پنج کرسی از مجموع  

اند، که شامل دو کرسی برای مسیحیان ارمنی و یک کرسی برای هر  داده شده

                                                          های مسیحیان آشوری/ ک لدی، یهودیان و زرتشتیان است. دو معبد یک از گروه

های تاریخی داشته در ایران اثرگذاری هندو در ایران وجود دارد و »آیین بودا« 

ها و مذهبها، بیاست.  چندین گروه مذهبی دیگر ازجمله مندائیان، یارسانی

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

اجباری  ، رئیس جمهور روحانی »منشور« غیر۲۰۱۶گیرند. در دسامبر قرار می 

رسمیت شناختن طور عمومی اعالم کرد که در آن به ان« را به »حقوق شهروند

های مذهبی در های مذهبی را وعده داده بود، اما اقلیت بدون تبعیض تمام هویت

 اند.ایران شاهد تغییرات ناچیزی مبتنی بر این سند بوده

 های مذهبیآزار و اذیت اقلیت 

  تگی مربوط به امنیت ملیاتهامات ساخدر ماه مارس، چندین تن از صوفیان با 

، شالق، تبعید داخلی و ممنوعیت استفاده از  حبسمجرم شناخته شدند و به 

، تعداد زیادی از صوفیان ۲۰۱۹پایان سال محکوم شدند. در  های اجتماعیشبکه

از  شدند. برخی از آنها  نگهداری می        ق رچ کو  فشافویههای همچنان در زندان

دکتر تابنده، رهبر دینی فرقه  .های پزشکی محروم شدندبه مراقبت  دسترسی

زد. او در   اعتصاب غذادست به  ۲۰۱۹اللهی گنابادی، در نوامبر صوفی نعمت

بیمارستان بستری شد، از دسترسی به پزشکان و مشاوران خود محروم شد و 

در ماه دسامبر درگذشت. دکتر تابنده آقای  قصور جدی پزشکیسپس در نتیجه 

عنوان جانشین خود منصوب کرده بود، اما در پایان سال                رضا ج ذبی را بهعلی

نام محمد تابنده، که با »وزارت اطالعات« ایران در  برادرزاده دکتر تابنده، به

ی ضد صوفی که ارتباط نزدیکی با مقامات  ارتباط است، با کمک یک روحان

 ارشد دولتی ایران داشت بر سر رهبری جنبش با او به رقابت پرداخت. 

توان به هزار نفر مسیحی در ایران وجود دارد، که ازجمله آن می  ۳۰۰        تقریبا  

                                                                     اعضای کلیساهای سنتی ارمنی و آشوری/ک لدی و کلیساهای جدیدتر پروتستان و 

شاره کرد. دولت ایران همچنان نوکیشان مسیحی را که از اسالم  کلیساهای انجیلی ا

، وزارت ۲۰۱۹                    دهد؛ مثال ، در ژوئیه اند، مورد حمله قرار میبه مسیحیت گرویده

و آنها را به   هشت تن از نوکیشان مسیحی را در بوشهر بازداشت کرداطالعات 

های  سلول انفرادی فرستاد. محمود علوی، وزیر اطالعات، در ماه مه از تالش 

و وزارت تحت امر او افرادی را   خبر دادخود برای »مقابله با پیروان مسیحیت« 

، یوسف ندرخانی که در همدان به این دین عالقه نشان داده بودند، احضار کرد.

، تا پایان سال در »زندان USCIRFنوکیش مسیحی و زندانی مذهبی و عقیدتی 

اوین« نگه داشته شد و در ماه سپتامبر در اعتراض به مخالفت دولت با عدم 

 زد.  ایاعتصاب غذای سه هفتهحضور پسرانش در دروس اسالمی دست به 

 دزدیده شددر ماه فوریه، سه طومار تورات از کنیسه »عزرا یعقوب« در تهران  

ای در توئیتر از  هللا خامنهدسامبر، آیت  ۱۶اما پلیس هیچ تحقیقاتی انجام نداد. در 

. یکی از پیروان محمد علی  تمجید کردیک انکارکننده فرانسوی هولوکاست 

طاهری، رهبر معنوی، در ماه مارس دستگیر شد و به سلول انفرادی در زندان  

 ۱۰اوین فرستاده شد. دو تن دیگر از پیروان او در ماه ژوئن پس از یک محاکمه 

محکوم  دالری(  ۳۰۰۰میلیون تومانی ) ۱۰۰اخت جریمه ای به حبس و پرددقیقه

یكی از پیروان طاهری را به اتهاماتی نظیر             قاضی م قیسه . در ماه اوت، شدند

انجمن    رئیسسال زندان محكوم كرد. در ماه نوامبر،  ۲۰»توهین به مقدسات« به 

زرتشتیان استان یزد از وجود تبعیض در استخدام زرتشتیان، محدودیت در انجام 

های تحت کنترل  های غیرقانونی در رابطه با زمین موازین دینی و فعالیت

 .انتقاد کردزرتشتیان 

 زیایران و یهودستی

                                                                           ا لن کار، نماینده ویژه ایاالت متحده برای نظارت و مبارزه علیه یهود ستیزی، در 

درخصوص یهودستیزی برگزار   ۲۰۲۰ژانویه  ۸که در   جلسه استماع دادرسی

داشت که ایران »سوداگر اصلی یهودستیزی در جهان« است و  شد، اظهار

»یهودستیزی بخش جنبی ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران نیست. بلکه یکی از  

عناصر اساسی و اصلی ایدئولوژی این رژیم است و ما باید درمورد آن شفاف  

 باشیم و با آن مقابله کنیم و آنچه هست را به گوش همگان برسانیم.«

 زنان و آزادی مذهب آزادی 

( در تهران صدها زن e Ershad-Gashtدر ماه آوریل، گشت ارشاد ایران )

دلیل اینکه بدون داشتن روسری رانندگی کرده بودند یا سوار اتومبیلی را به 

اجبار تعهد دادند كه  . این زنان بهاحضار کرداند، به ستادهای مرکزی خود بوده

، گلرخ ایرایی هنگام حضور در اتومبیل حجاب موی سر خود را رعایت کنند.

با قید وثیقه از »زندان   ۲۰۱۹در آوریل  ،USCIRFزندانی مذهبی و عقیدتی 

دادگاه  ۲۶قاضی ایمان افشاری از شعبه  حکماما پس از صدور  آزاد شداوین« 

 USCIRFهای مهم منابع و فعالیت

 های جهانی برای مقابله با یهودستیزیتالش  استماع دادرسی:  •

 ۲۰۱۹افزایش آزار و اذیت جامعه بهاییان در سال  چکیده سیاستی:  •

 اندزندانی از ایران به این فهرست اضافه شده ۱۰۰بیش از  :فهرست قربانیان آزادی مذهب یا عقیده •
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»توهین به ولی فقیه« و »تبلیغ علیه                                         انقالب تهران مجددا  در ماه نوامبر به جرم

ای که در  خاطر داستان منتشرنشدهبه ۲۰۱۶نظام«، بازداشت شد. ایرایی در سال 

انتقاد از مجازات سنگسار زنان به جرم زنا نوشته بود، زندانی شد. در اوت سال  

دلیل اعتراض به حجاب اجباری، توسط قاضی                     ، صبا ک رد افشاری به ۲۰۱۹

نام نسرین ستوده به. وکیلی محکوم شدسال حبس غیر قابل اجرا  ۲۴افشاری به 

های خود را در مالء عام به نشانه اعتراض پس از دفاع از زنانی که روسری 

 محکوم شد. ضربه شالق ۱۴۸سال حبس و  ۳۸برداشته بودند به 

 سیاست اصلی ایاالت متحده آمریکا

، ایاالت متحده آمریکا »فشار حداکثری« خود علیه ایران را با  ۲۰۱۹در سال 

را در   USSآبراهام لینکلن مله اینکه ناو هواپیمابر انجام اقداماتی تشدید کرد، ازج 

وریل سال خلیج فارس مستقر کرد و رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ در آ

عنوان یک سازمان ( را بهIRGC، سپاه پاسداران انقالب اسالمی )۲۰۱۹

هایی را برای  . ایاالت متحده همچنین تحریمردمعرفی کتروریستی خارجی 

»سپاه پاسداران انقالب اسالمی« و »شبه   حامیو نهادهای  مهاجمان سایبری

داری ایاالت متحده  یجی« اعمال کرد. در ماه نوامبر، »وزارت خزانه نظامیان بس

مند دلیل نقش او در آزار و اذیت نظام آمریکا« محمد محمدی گلپایگانی را به

هایی است که دولت ایاالت  ترین عنوان؛ این یکی از صریحتحریم کردبهاییان 

متحده تا به امروز به دالیل آزادی مذهبی به فردی نسبت داده است. در دسامبر  

هایی که حکم اعدام داری همچنین دو تن از »قاضی ، وزارت خزانه۲۰۱۹

  ۱۸. در تحریم کردهبی در ایران دهند« را به خاطر نقض شدید آزادی مذمی

 CPCعنوان به IRFAرا طبق قانون  ایران                                  دسامبر، وزارت امور خارجه مجددا   

های کنونی و مداوم سفر را برای افراد ایرانی که  و دوباره محدودیتمعرفی کرد 

 با نقض جدی حقوق بشر مرتبط هستند، اعمال کرد. 

گزار  بر ۲۰۱۹که در ژوئیه  نشست وزیران برای پیشبرد آزادی مذهبیدر دومین 

                                                                       شد، مایکل آر. پ نس، معاون رئیس جمهور، درمورد نقض آزادی مذهبی در ایران  

                     ت ت مر ز و همسرش را             تا کشیش ب   از دولت ایران درخواست کردصحبت کرد و 

  دیدار کرد،                   دابرینا ب ت ت مر زجمهور ترامپ همچنین با دختر آنها، آزاد کند. رئیس

                                                                      مایک پ نس، معاون رئیس جمهور، و مایکل آر. پومپئو، وزیر امور خارجه، در  

که در آن به   ان ملل بر عهده داشتندریاست رویدادی را در سازمماه سپتامبر 

 های مذهبی پرداخته شد.                                                      مسئله خانواده بت ت مر ز و دیگر بازماندگان آزار و اذیت 

ایرانی که به دالیل مذهبی مورد آزار و اذیت قرار گرفته   ۱۲که حدود درحالی

موجب »پیشنهادات اصالحی لوتنبرگ مورد حمایت هر دو حزب« در  بودند به

                                        ایرانی کامال  تأییدشده تا پایان این دوره  ۸۰ذیرفته شدند، نزدیک به پ ۲۰۱۹سال 

گزارش در وین، اتریش، باقی ماندند و منتظر تأیید نهایی برای پرواز به 

 متحده برای اسکان مجدد بودند.ایاالت 
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