ایرانIRAN 
)USCIRF– RECOMMENDED FOR COUNTRIES OF PARTICULAR CONCERN (CPC
کمیسیون ایاالت متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی ) ، (USCIRFکمیسیون دولتی مستقل و مورد حمایت هر دو حزب در دولت فدرال ایاالت متحده آمریکا است که
بر حق همگانی برای داشتن آزادی مذهب یا عقیده در خارج از کشور نظارت میکند ،USCIRF .که بهموجب قانون بینالمللی آزادی مذهب ( )IRFAدر سال  ۱۹۹۸ایجاد شده
است ،از معیارهای بین المللی برای نظارت بر نقض آزادی مذهب و عقیده در خارج از کشور استفاده میکند و پیشنهادهای سیاسی را به رئیس جمهور ،وزیر امور خارجه و
کنگره ارائه میدهد USCIRF .نهادی مستقل و مجزا از وزارت امور خارجه ایاالت متحده است« .گزارش ساالنه  »۲۰۲۰شرح سرانجام کار یکساله این نهاد توسط اعضای
هیئت و کارکنان حرفهای را ارائه میدهد تا بدرفتاری ها را در منطقه مستند کند و پیشنهادهای سیاسی مستقل را به دولت ایاالت متحده آمریکا ارائه دهد« .گزارش ساالنه
 »۲۰۲۰به دوره زمانی بین ژانویه  ۲۰۱۹تا دسامبر  ۲۰۱۹میپردازد؛ هرچند در بر خی موارد ،در این گزارش به رویدادهای مهمی که قبل یا بعد از این دوره زمانی رخ دادهاند
نیز اشاره میشود .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  ،USCIRFبه وبسایت آن در اینجا مراجعه کنید یا مستقیما از طریق شماره تلفن  ۳۲۴۰-۵۲۳-۲۰۲با USCIRF
تماس بگیرید.

یافتههای مهم
مذهبی ادامه داده است .در ماه ژوئیه ،توییتر حسابهای کاربری چندین مقام
رسمی ایران را بهدلیل فتنهانگیزی علیه بهاییان در ایران مسدود کرد.

در سال  ،۲۰۱۹شرایط آزادی مذهب در ایران همچنان بسیار ضعیف بود.
همچون سالهای گذشته ،دولت با سرکوب نظاممند اقلیتهای مذهبی به
درخواستهای مربوط به اصالحات پاسخ داد .از زمان انقالب اسالمی در سال
 ،۱۹۷۹این کشور طبق اصل سیاسی والیت فقیه (حکومت قانونگذار) اداره
شده است؛ آیتهللا علی خامنهای ،رهبر معظم این کشور ،عالمی مذهبی است که
توسط  ۸۸عضو «مجلس خبرگان رهبری» به این مقام منصوب شده است.
دولت ایران كسانی را كه با تعبیر آن از «اسالم شیعه جعفری» مخالف هستند،
مورد آزار و اذیت قرار میدهد و آنها را بازداشت و جریمه میكند .دولت از

دولت ایران نیز پیروان فرقه تصوف یا دراویشی را که بر عرفان اسالمی تأکید
دارند و براساس آن عمل میکنند ،بهعنوان «کژکیشان» هدف قرار داد.
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
جانشین رهبر «فرقه صوفی نعمتاللهی گنابادی» دخالت کرد؛ وی در دسامبر
سال  ۲۰۱۹در پی قصور پزشکی و پس از ماهها حصر خانگی درگذشت.

تعبیر رسمی خود از مذهب به عنوان مبنایی دائمی برای نفی آزادی مذهب و
عقیده شهروندانی استفاده میکند که مخالفت خود را از طریق اعتراض
مسالمتآمیز بیان میکنند .طبق قانون جزایی ایران ،محاربه (دشمنی با خدا) به
طور مبهم تعریف شده است و اغلب برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار
میگیرد؛ هم این اتهام و هم سبالنبی (توهین به پیامبر) از جرایم مستحق اعدام
محسوب میشوند .ارتداد در «قانون جزایی» کشور ایران جرم نیست ،اما
بازداشتشدگان هنوز بهعنوان مرتد محاکمه میشوند ،زیرا در قانون اساسی این
کشور آمده است که در مواردی که به صراحت در قانون ذکر نشده ،اعمال
شریعت الزامی است .در ژوئن سال  ،۲۰۱۹جواد ظریف ،وزیر امور خارجه

مسیحیان ،بهویژه كسانی كه از اسالم به مسیحیت گرویدهاند ،نیز به دلیل انجام
فرایض دینی خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و زندانی شدند .در ماه مه،
دولت ایران به اجبار کلیسای آشوریان در تبریز را تعطیل کرد .در ماه دسامبر
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
دادرسی مربوط به کشیش آشوریتبار ،بهنام ویکتور بت تمرز ،همسرش
شمیرام عیسوی و سه مسلمان مسیحی شده را ،به تعویق انداخت .کشیش بت
تمرز در سال  ۲۰۱۵به جرم «تبلیغ مسیحیت» و «فعالیتهای غیر قانونی
کلیسای خانگی» متهم شد.

ایران ،مدعی شد كه اعدام اعضای جامعه همجنسگرایی زنانه ،همجنسگرایی
مردانه ،دوجنسگرایی و تراجنسیتی و بــیناجـنس ( )LGBTIدر ایران طبق
«اصول اخالقی» ضرورت داشته است.
 USCIRFدر سال  ۲۰۱۹مدارکی را مبنی بر افزایش چشمگیر آزار و اذیت
بهاییان و مقامات دولت محلی که از آنها حمایت کردهاند ،مستند کرده است.
دولت ایران افراد بهایی را  -بدون هیچ شواهدی  -برای اعتراضات گسترده
مردمی مقصر میدانست و جامعه بهاییان را به همکاری با اسرائیل ،که «مرکز
جهانی بهایی» در آن قرار دارد ،متهم کرد .دولت ایران همچنین در کانالهای
سنتی و شبکههای اجتماعی به ترویج نفرت علیه بهاییان و دیگر اقلیتهای

زنانی که به طور مسالمتآمیز به حجاب اجباری و مذهبی دولت اعتراض
کرده بودند ،در طول سال  ۲۰۱۹احضار شدند ،تحت بازجویی قرار گرفتند و
بازداشت شدند .ازجمله این افراد سه زن بودند که در اعتراض به حجاب
اجباری و مذهبی اقدام به توزیع گل بین مردم در مترو تهران کردند و به زندان
محکوم شدند .بنا به گزارش ،قاضی محمد مقیسه این زنان را در طول استماع
دادرسی تهدید و آنها را از داشتن وکیل محروم کرده است .در چندین مورد،
قضات احکام سنگینی فراتر از آنچه در قانون ایران مجاز است برای این زنان
صادر کردند.

پیشنهاداتی برای دولت ایاالت متحده آمریکا
•

آمریکا باید طبق تعریف قانون بینالمللی آزادی مذهبی ) ،(IRFAکشور ایران را به دلیل نقض نظاممند ،مداوم و فاحش آزادی مذهبی ،به عنوان «کشور مورد نگرانی
ویژه» یا  CPCقلمداد کند؛

•

تحریمهای هدفمند را در مورد مقامات و سازمان های دولتی ایران که مسئول نقض جدی آزادی مذهبی هستند ،اعمال کند و بدین منظور باید تحت قوانین حقوق بشر مرتبط
با امور مالی و صدور ویزا و با اشاره به نقض آزادیهای خاص مذهبی ،داراییهای این افراد را مسدود کند و/یا ورود آنها را به ایاالت متحده ممنوع اعالم کند.
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•

آمریکا باید فشار وارد کند تا همه زندانیان عقیدتی ،ازجمله یوسف ندرخانی ،گلرخ ابراهیمی ایرایی و رابرت لوینسون آزاد شوند.

•

«پیشنهادات اصالحی لوتنبرگ» را دوباره تصویب و اجرای آن را تضمین کند زیرا این پیشنهادات اصالحی از اقلیتهای مذهبی ایرانی حمایت میکند که مورد آزار و
اذیت قرار گرفتهاند و متقاضی پناهندگی در ایاالت متحده آمریکا هستند.

منابع و فعالیتهای مهم USCIRF
•

استماع دادرسی :تالشهای جهانی برای مقابله با یهودستیزی

•

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

•

فهرست قربانیان آزادی مذهب یا عقیده :بیش از  ۱۰۰زندانی از ایران به این فهرست اضافه شدهاند

سابقه
«جمهوری اسالمی ایران» حکومتی مبتنی بر استبداد دینی با مشارکت سیاسی
محدود است ۹۰ .الی  ۹۵درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان شیعه تشکیل
میدهند ،درحالیکه تعداد مسلمانان اهل سنت  ۵الی  ۱۰درصد است .تقریبا ۰.۳
درصد به دیگر مذهبها ،ازجمله دین بهایی ،آیین زرتشتی ،مسیحیت و یهودیت،
اختصاص دارد .گرچه مکتب جعفری (دوازده امامی) شیعه اسالم بهعنوان مذهب
رسمی این کشور شناخته میشود ،قانون اساسی به پنج مکتب اصلی مسلمانان اهل
سنت احترام میگذارد .همچنین مسیحیان ،یهودیان و زرتشتیان را بهعنوان
اقلیتهای مذهبی محافظتشده به رسمیت میشناسد.
پنج کرسی از مجموع  ۲۹۰کرسی مجلس به این اقلیتهای مذهبی اختصاص
داده شده اند ،که شامل دو کرسی برای مسیحیان ارمنی و یک کرسی برای هر
یک از گروههای مسیحیان آشوری /کلدی ،یهودیان و زرتشتیان است .دو معبد
هندو در ایران وجود دارد و «آیین بودا» در ایران اثرگذاریهای تاریخی داشته
است .چندین گروه مذهبی دیگر ازجمله مندائیان ،یارسانیها ،بیمذهبها و
پیروان جنبشهای معنوی در ایران وجود دارند که آنها نیز مورد آزار و اذیت
قرار میگیرند .در دسامبر  ،۲۰۱۶رئیس جمهور روحانی «منشور» غیراجباری
«حقوق شهروندان» را به طور عمومی اعالم کرد که در آن بهرسمیت شناختن
بدون تبعیض تمام هویتهای مذهبی را وعده داده بود ،اما اقلیتهای مذهبی در
ایران شاهد تغییرات ناچیزی مبتنی بر این سند بودهاند.

آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی
در ماه مارس ،چندین تن از صوفیان با اتهامات ساختگی مربوط به امنیت ملی
مجرم شناخته شدند و به حبس ،شالق ،تبعید داخلی و ممنوعیت استفاده از
شبکههای اجتماعی محکوم شدند .در پایان سال  ،۲۰۱۹تعداد زیادی از صوفیان

کلیساهای انجیلی اشاره کرد .دولت ایران همچنان نوکیشان مسیحی را که از اسالم
به مسیحیت گرویدهاند ،مورد حمله قرار میدهد؛ مثال ،در ژوئیه  ،۲۰۱۹وزارت
اطالعات هشت تن از نوکیشان مسیحی را در بوشهر بازداشت کرد و آنها را به
سلول انفرادی فرستاد .محمود علوی ،وزیر اطالعات ،در ماه مه از تالشهای
خود برای «مقابله با پیروان مسیحیت» خبر داد و وزارت تحت امر او افرادی را
که در همدان به این دین عالقه نشان داده بودند ،احضار کرد .یوسف ندرخانی،
نوکیش مسیحی و زندانی مذهبی و عقیدتی  ،USCIRFتا پایان سال در «زندان
اوین» نگه داشته شد و در ماه سپتامبر در اعتراض به مخالفت دولت با عدم
حضور پسرانش در دروس اسالمی دست به اعتصاب غذای سه هفتهای زد.
در ماه فوریه ،سه طومار تورات از کنیسه «عزرا یعقوب» در تهران دزدیده شد
اما پلیس هیچ تحقیقاتی انجام نداد .در  ۱۶دسامبر ،آیتهللا خامنهای در توئیتر از
یک انکارکننده فرانسوی هولوکاست تمجید کرد .یکی از پیروان محمد علی
طاهری ،رهبر معنوی ،در ماه مارس دستگیر شد و به سلول انفرادی در زندان
اوین فرستاده شد .دو تن دیگر از پیروان او در ماه ژوئن پس از یک محاکمه ۱۰
دقیقهای به حبس و پرداخت جریمه  ۱۰۰میلیون تومانی ( ۳۰۰۰دالری) محکوم
شدند .در ماه اوت ،قاضی مقیسه یكی از پیروان طاهری را به اتهاماتی نظیر
«توهین به مقدسات» به  ۲۰سال زندان محكوم كرد .در ماه نوامبر ،رئیس انجمن
زرتشتیان استان یزد از وجود تبعیض در استخدام زرتشتیان ،محدودیت در انجام
موازین دینی و فعالیتهای غیرقانونی در رابطه با زمینهای تحت کنترل
زرتشتیان انتقاد کرد.

ایران و یهودستیزی
الن کار ،نماینده ویژه ایاالت متحده برای نظارت و مبارزه علیه یهود ستیزی ،در
جلسه استماع دادرسی که در  ۸ژانویه  ۲۰۲۰درخصوص یهودستیزی برگزار
شد ،اظهار داشت که ایران «سوداگر اصلی یهودستیزی در جهان» است و
«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».

همچنان در زندانهای فشافویه و قرچک نگهداری میشدند .برخی از آنها از
دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم شدند .دکتر تابنده ،رهبر دینی فرقه
صوفی نعمتاللهی گنابادی ،در نوامبر  ۲۰۱۹دست به اعتصاب غذا زد .او در
بیمارستان بستری شد ،از دسترسی به پزشکان و مشاوران خود محروم شد و
سپس در نتیجه قصور جدی پزشکی در ماه دسامبر درگذشت .دکتر تابنده آقای
علیرضا جذبی را بهعنوان جانشین خود منصوب کرده بود ،اما در پایان سال
برادرزاده دکتر تابنده ،بهنام محمد تابنده ،که با «وزارت اطالعات» ایران در
ارتباط است ،با کمک یک روحانی ضد صوفی که ارتباط نزدیکی با مقامات
ارشد دولتی ایران داشت بر سر رهبری جنبش با او به رقابت پرداخت.

در ماه آوریل ،گشت ارشاد ایران ( )Gasht-e Ershadدر تهران صدها زن
را بهدلیل اینکه بدون داشتن روسری رانندگی کرده بودند یا سوار اتومبیلی
بودهاند ،به ستادهای مرکزی خود احضار کرد .این زنان بهاجبار تعهد دادند كه
هنگام حضور در اتومبیل حجاب موی سر خود را رعایت کنند .گلرخ ایرایی،

تقریبا  ۳۰۰هزار نفر مسیحی در ایران وجود دارد ،که ازجمله آن میتوان به
اعضای کلیساهای سنتی ارمنی و آشوری/کلدی و کلیساهای جدیدتر پروتستان و

زندانی مذهبی و عقیدتی  ،USCIRFدر آوریل  ۲۰۱۹با قید وثیقه از «زندان
اوین» آزاد شد اما پس از صدور حکم قاضی ایمان افشاری از شعبه  ۲۶دادگاه
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انقالب تهران مجددا در ماه نوامبر به جرم «توهین به ولی فقیه» و «تبلیغ علیه
نظام» ،بازداشت شد .ایرایی در سال  ۲۰۱۶بهخاطر داستان منتشرنشدهای که در
انتقاد از مجازات سنگسار زنان به جرم زنا نوشته بود ،زندانی شد .در اوت سال
 ،۲۰۱۹صبا کرد افشاری بهدلیل اعتراض به حجاب اجباری ،توسط قاضی
افشاری به  ۲۴سال حبس غیر قابل اجرا محکوم شد .وکیلی بهنام نسرین ستوده

 ،۲۰۱۹وزارت خزانهداری همچنین دو تن از «قاضیهایی که حکم اعدام
میدهند» را به خاطر نقض شدید آزادی مذهبی در ایران تحریم کرد .در ۱۸
دسامبر ،وزارت امور خارجه مجددا ایران را طبق قانون  IRFAبهعنوان CPC
معرفی کرد و دوباره محدودیتهای کنونی و مداوم سفر را برای افراد ایرانی که
با نقض جدی حقوق بشر مرتبط هستند ،اعمال کرد.

پس از دفاع از زنانی که روسریهای خود را در مالء عام به نشانه اعتراض
برداشته بودند به  ۳۸سال حبس و  ۱۴۸ضربه شالق محکوم شد.

در دومین نشست وزیران برای پیشبرد آزادی مذهبی که در ژوئیه  ۲۰۱۹برگزار
شد ،مایکل آر .پنس ،معاون رئیس جمهور ،درمورد نقض آزادی مذهبی در ایران
صحبت کرد و از دولت ایران درخواست کرد تا کشیش بت تمرز و همسرش را
آزاد کند .رئیسجمهور ترامپ همچنین با دختر آنها ،دابرینا بت تمرز ،دیدار کرد
مایک پنس ،معاون رئیس جمهور ،و مایکل آر .پومپئو ،وزیر امور خارجه ،در
ماه سپتامبر ریاست رویدادی را در سازمان ملل بر عهده داشتند که در آن به
مسئله خانواده بت تمرز و دیگر بازماندگان آزار و اذیتهای مذهبی پرداخته شد.

سیاست اصلی ایاالت متحده آمریکا
در سال  ،۲۰۱۹ایاالت متحده آمریکا «فشار حداکثری» خود علیه ایران را با
انجام اقداماتی تشدید کرد ،ازجمله اینکه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن  USSرا در
خلیج فارس مستقر کرد و رئیس جمهور دونالد جی .ترامپ در آوریل سال
 ،۲۰۱۹سپاه پاسداران انقالب اسالمی ( )IRGCرا بهعنوان یک سازمان
تروریستی خارجی معرفی کرد .ایاالت متحده همچنین تحریمهایی را برای
مهاجمان سایبری و نهادهای حامی «سپاه پاسداران انقالب اسالمی» و «شبه
نظامیان بسیجی» اعمال کرد .در ماه نوامبر« ،وزارت خزانهداری ایاالت متحده
آمریکا» محمد محمدی گلپایگانی را بهدلیل نقش او در آزار و اذیت نظاممند
بهاییان تحریم کرد؛ این یکی از صریحترین عنوانهایی است که دولت ایاالت
متحده تا به امروز به دالیل آزادی مذهبی به فردی نسبت داده است .در دسامبر

درحالیکه حدود  ۱۲ایرانی که به دالیل مذهبی مورد آزار و اذیت قرار گرفته
بودند به موجب «پیشنهادات اصالحی لوتنبرگ مورد حمایت هر دو حزب» در
سال  ۲۰۱۹پذیرفته شدند ،نزدیک به  ۸۰ایرانی کامال تأییدشده تا پایان این دوره
گزارش در وین ،اتریش ،باقی ماندند و منتظر تأیید نهایی برای پرواز به
ایاالتمتحده برای اسکان مجدد بودند.
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