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 (USCIRFکمیسیون ایاالت متحده ء آمریکا  در امور آزادی مذهبی بین المللی )

 

USCIRF چه است؟ 

 

یک نهاد مستقل دولت فدرال ایاالت متحده  آر اف( کمیسیون ایاالت متحده ء آمریکا  در امور آزادی مذهبی بین المللی )یو اس سی آی

، در  IRFA( ایجاد گردید. ائتالف سراسری مدافع قانون IRFAتوسط قانون بین المللی آزادی مذهبی ) 1998آمریکا است که در سال 

متحده آمریکا ارتقا بخشد. نظر به  پی آن بود تا حقوق بشر در امور آزادی مذهبی  را به عنوان عنصر عمده سیاست خارجی ایاالت

با استفاده از استانداردهای بین المللی از حقوق آزادی مذهبی و یا عقیدتی در سطح جهان در خارج، نه در  USCIRFنظامنامه، 

اعضای کمیسیون ایاالت متحده امریکا، نظارت میکند و بنا بر آن به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، و کنگره توصیه میکند. 

USCIRF  از سوی رئیس جمهور و رهبران هر دو حزب کنگره منصوب میگردند. کارکنان بی طرف و حرفه ای از فعالیت های

USCIRF  حمایت میکنند. در حالیکهUSCIRF  از وزارت امور خارجه مجزا است، سفیر سیار وزارت امور خارجه  برای

 .ی بین المللی مذهبی مقام کمیسر اداره سابق بدون حق رای استآزاد

 

 آزادی مذهبی در خارج چه است؟

 

اعالمیه ء جهانی  18آزادی مذهبی یکی از حقوق مهم بشری است که در قوانین و پیمان های بین المللی رسماً شناخته شده است.  ماده 

، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر آزادی اندیشههر انسانی محق به داشتن  حقوق بشر چنین تصریح میکند: "

از عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، مذهب، و آزادی علنی کردن آئین و ابر

اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است." آزادی مذهب و یا عقیده یک حق قابل توسعه است که 

هم پیچیده شده است. ترویج این آزادی یک عنصر مهم شامل آزادی عقیده و وجدان میباشد و با آزادی بیان، مشارکت، و تجمع در 

 سیاست خارجی ایاالت متحده است. 

 

USCIRF چه است؟ 

 

  به تاریخ اول مه هر سال. این گزارش تطبیق انتشار گزارش ساالنهIRFA ؛ توسط دولت ایاالت متحده آمریکا را ارزیابی میکند

کشور های را توصیه میکند تا وزارت امور خارجه آنها را به عنوان "کشور های با مسئله خاص" شناسایی کند که این کشور ها 

  30درگیر "نقض سیستماتیک، متداوم، و افتضاح آور آزادی مذهبی؛" اند و یا آن را تحمل میکنند. همچنان، این گزارشات حاالت 

د گرایشات چشمگیر گزارش ارائه میکند؛ و برای سیاست های ایاالت متحده آمریکا توصیه میکند. کشور را مستند میکند؛ در مور

شامل توصیه های  USCIRFبرعکس گزارشات مجزا و متمایز آزادی مذهبی بین المللی وزارت امور خارجه، گزارش ساالنه 

 مشخص پالسی است. 

 

http://www.uscirf.gov/
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   ر ادارات کنگره، مشاورت در تصویب قانون، گواهی دهی در دادرسی ها، و تشکیل با فعالیت د جلب و درگیر ساختن کنگره

کنگره را در چنین امور جلب و درگیر ساخته است: حفاظت  USCIRFجلسات اطالعاتی در امور آزادی مذهبی. به طور مثال، 

نقض آزادی مذهبی در چین، مصر، ایران،  ؛ مهاجرین؛کفرگویی؛ قتل عام-؛ خطرات ناشی از قوانین ضداز آزادی مذهبی بین المللی

 ؛ تعصبات یهودی و مسلمان ستیزی در اروپا؛ و وضع اسفناک زندانیان عقیدتی در سراسر جهان. سوریه، ویتنام، و سایر کشور ها

 

 جلب و درگیر ساختن قوهء اجراییه :USCIRF  به طور معمول با مقام های قوهء اجراییه، به شمول وزارت امور خارجه و

را  USCIRFامنیت ملی، مالقات میکند، معلومات را در میان میگذارد، حاالت نگران کننده را برجسته میسازد، و توصیه های 

 برای سیاست ایاالت متحده مورد بحث قرار میدهد.  

 

 با مقام های عالی رتبه دولت، نمایندگان ارگان های غیر دولتی، رهبران مذهبی، ایط آزادی مذهبی را در خارج مستند میکندشر :

قربانیان ظلم، و سایر بانکدار های که آزادی مذهبی را ترویج میکنند، مالقات میکند. کشور هایی که از آنها بازدید صورت گرفته 

آذربائیجان، بحرین، بنگالدیش، بالروس، برمه، جمهوری آفریقای مرکزی، چین، مصر، اریتری، ایتوپی، عبارت اند از: افغانستان، 

اندونیزی، عراق، نایجریا، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، سریالنکا، سودان، سوریه، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، 

 ازبکستان، و ویتنام. 

 

 از جمله: استفاده جهانی قوانین توهین به  های رسمی، سرمقاله ها، و مقاالت مجالت نتشار گزارشات با توصیه ها، اطالعیها

؛ به خطر اندازی آزادی مذهبی در روسیه توسط پوتین؛ زندانیان عقیدتی؛ آزادی مذهبی جهانی مدافع حقوق زنان؛ خشونت مقدسات

یاالت متحدهء آمریکا با پناهجویان در امر اخراج های فرقه ای؛ نقض آزادی مذهبی در برمه؛ یهودی ستیزی؛ و برخورد دولت ا

   سریع. 

 

 در مالقات های مربوط به آزادی و تحمل امور مذهبی از جمله در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری  درگیری چند جانبه

 (. IPP- FORBو یا عقیده )(، اتحادیه اروپا، و با نمایندگان مجلس از سراسر جهان برای آزادی مذهب OSCIاروپا )
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