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 گزارش خالصه

 
سایر  روانیپدر مورد ، اما مقدس اسالم است نیافغانـستان، د یاسالم یدولت جمهور نیدافغانستان،  یقانون اساسبر اساس 

با توجه به مکتب . دهند انجام قانون حدود احکامشان را در دینی ی توانند عقاید و اصول مآنها کند که  یم حیتصر ادیان

مصادره  ای، حبس مرگبا توأم شود که مجازات آن  یم تلقیارتداد  سایر ادیان اسالم به دین لیتبد ،اهل سنتحنفی  یفقه

برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و هرگاه قانون اساسی همچنان تصریح می کند  اموال است.

 در راستای شامل مجازات حکم می کنند. کود جزا،  پیروی از احکام فقه حنفی بامحاکم  حکمی موجود نباشد ؛سایر قوانین

می  یمجاز یاسالم از جمله در فضا فیتحر ای نیتوه در راستایو مجازات  نیهر د روانیبه پ یو جسم لفظی حمله های

 ۀبه گفت .نیست یكاف نشین عهیلب شغادولت در مناطق از جانب  تیامن نیكه تأم می گویند عهیش اغالب ۀجامع ندگانی. نماباشد

ه نبود مناطق شاندر  ؛ از جمله نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی امنیتی یروهاین شی، آنها شاهد افزاعهیش ۀجامع نمایندگان

در این  که یدر مناطق عهیش مذهب پیروانمساجد محافظان به  به طور مستقیمکه دولت  اظهار نموده اندحال، آنها  نیند. با اا

به تعقیب یک سلسله حمالت مرگبار گروه داعش . نموده است عیتوزاسلحه ، گرفته اند قرارحمالت  موردبیشتر  اواخر

تن از جامعه سیک  200تن کشته شدند، حدوا  25در افغانستان که در نتیجۀ آن  کیس ۀجامعموسوم به دولت اسالمی بر 

در  دولت تیو عدم حما یتیامن یدهایتهدافغانستان را ترک نمودن  لیدلافغانستان را به قصد هندوستان ترک کردند. آنها 

ی تالفعمل ترس از  لیآنها به دل ی، اعضاکیجوامع هندو و س ۀ افرادی ازبه گفت راستای تامین امنیت شان عنوان کردند.

چنین تا  ،نده اگرفت میتصم و در عوض  داری می کنند محاکم خوددر  شان مسایل تجارتی و مدنی، از حل و فصل جویانه

 کنند. و فصل حل ،اجتماعی یشوراها قیرا از طر مسایل

 

ایاالت متحده  از جانب که، وابسته به داعش نام دولت اسالمی خراسان تحت –داعش یکی از شاخه های طبق گزارش های  

و  دادهادامه  یمذهباقلیت جوامع  یبه هدف قرار دادن و کشتن اعضا ،شده شناخته یستیترور گروه کی به عنوانامریکا 

 ونامای .ه اندندبه قتل رساهدف قرار داده و طی همین سال افرادی را به دلیل اعتقادات یا پیوندهای شان با دولت، نیز  طالبان

حمله در سال  20را در مقایسه به عبادت گاه ها، رهبران مذهبی و نماز گزاران  بر مورد از حمالت 19، طی سال جاری

کشته و  80غیر نظامی ) 236لفات زخمی در مقایسه با ت 55کشته و  60غیر نظامی از جمله،  115م که منجر تلفات  2019

به  است.نسبت داده  مخالف دولت یگروه ها ریگروه داعش و سارا به ثبت رسانده و آن را به  2019زخمی( در سال  156

 نمسلما انیرنظامیغ  مواد منفجرهو  انتحاریاز حمالت  یاریمشاهده شده در چهار سال گذشته، بس یروندها گفته یوناما

به  بر شیعه یان  در جریان همین سال صورت گرفت. دو حلمه بزرگ .ه استهزاره ها را هدف قرار داد ژهی، به وعهیش

مراسم  اشتراک کنندگان شیعه از اقوام هزاره را هدف گلوله باری  در یک سال جاری دو فرد مسلح مارج  6تاریخ 

می  12تن کشته شد؛ مسئولیت این حمله را داعش بدوش گرفت. به تاریخ  32بزرگداشت در کابل  قرار دادند که در نتیجه 

تن از جمله؛  24سه تن از افراد مسلح بر شفاخانه والدی )زاهشگاه( در منطقه ای شیعه نشین حمله کردن که در نتیجه 

گروهی مسئولیت این حمله را بدوش نگرفت اگرچه به باور دولت  گروه  هیچمادران، اطفال و کارمندان صحی کشته شدند؛ 

) عبادت گاه و محل اجتماع( سیک  گوردوارا مارچ افراد مسلح بر  یکی از 25به تاریخ  داعش مسئول این حمله دانسته شد. 

یت این حمله را گروه داعش تن دیگر زخمی شدند. مسئول 11تن کشته و  25ها در کابل حمله کردند که در نتیجه این حمله 

 که در نتبجهمنفجر شد  ها  کیس انیجنازه قربان عییمراسم تش حین کنار جاده بمب  کی  مارج 26بدوش گرفت.  به تاریخ 

و  کفشها بود،  کیرا که هدف آن س کنار جاده دو بمب  مارچ  27و  26 خیتار به  همچنان سیلوپبرداشت. زخم  تن کی

اهل سنت  ونیبه مرگ روحان دیتهد ایآنها از اسالم، همچنان به قتل  ریمخالف تفس یموعظه ها لیبه دلطالبان  .نمود یخنث

را  یمقامات مذهب ریادامه داده اند. افراد مسلح طالبان، هنوز هم به قتل امامان مساجد را که ثبت و راجستر دولت هستند و سا

 یتیامن یروهایمقامات و ن ۀهشدار داده اند كه نماز جناز ونیبه روحان مچناندر سراسر کشور به قتل رسانده اند. طالبان ه

ی از سیستم قضایی خود استفاده اسالم نیاز قوان شان ریتفس طبق گزارش های ناظران، طالبان طبق را انجام ندهند. یدولت

غالن تیر باران کردند. رسانه ها می کردند. در ماه فبروری، طالبان یک زن حامله به نام فاطمه را به جرم زنا در والیت ب

جون  19به تاریخ کشته شدن یک مال امام  خشونت فزیکی و اعالمیۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را که در آن از

طبق  به جرم خواندن نماز جنازه یکی از قوماندانان پولیس محلی  در والیت بغالن یاد آوری شده بود، را گزارش دادند.

 مخالف یروهایرسانه ها، ن قولرا انجام داده اند. به  یمشابه یها تیفعال زین به داعش یوابستگ انیشورش ها، گزارش 
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اشاره کرد. در  جوندو مسجد در ماه  رحمله بمی توان به  از جمله که  مساجد اهل سنت را هدف قرار دادند همچناندولت 

گروه های مخالف دولت چندین ،  جریان همین سال. در اران کشته شدندو تعداد از نمازگزامام  نتیجه  این حمله دو تن از مال

 .گردید  از آنها،حمله را بر رهبران مذهبی انجام دادن که منجر به قتل تعداد 

 

بر خلمانان از مس لفظی بعضی تیاز آزار و اذ رمسلمانیغ تیاقل یگروه ها ریو سا انیحیها، هندوها، مس کیستعداد از 

ها  كیندوها و سه هند.مراسم دینی شانرا مالعام انجام د توانند یها اظهار داشتند که هنوز هم م کیدادند، اگرچه هندوها و س

 نیدكه وال یدحگرفتند، تا  یقرار م تیمورد آزار و اذ یدولت مکاتبدر  همصنفان شان توسط دانش  شانگفتند كه فرزندان 

ند دگی می کردی زنائمدر ترس د انیحیو مس بهائیان، یالملل نیمنابع ب قول. به ز رفتن به مکتب منع می کردندآنان ایشان را ا

سانه ه در ر، همانطور ک یگزارش دادند که احساسات عموم یحیمس یگروه ها و هویت دینی  شانرا پنهان نگه می داشتند.

ساسات مردم اح هنوز هم  بودند گرویدهکسانیکه به دین مسیحیت ، نسبت به شده است یادآور گرید یو جاها یاجتماع یها

می کردند  ین را مطالعهگرویده بودند و یا هم این د تیحیمس به که یافراد ،آنهابه قول . بودباقی مانده خصمانه در قبال شان 

ی گزارش ب احمدو پیروان مذهاز جانب فامیل های شان به تهدیدهای زیادی از جمله؛ تهدید به مرگ مواجه بودند. مسیحیان 

 ی انجام میاه مخفدر خانه و یا هم در یک عبادت گ یداده اند که آنها هنوز هم مراسم مذهبی )عبادت( شانرا به شکل پنهان

را بخاطر آنچه  تن 100از  شیدر هرات ب مال کیشود که  یگفته میت و شکنجه قرار نگیرند. تا باشد که مورد آزار اذدهند 

را  یو یها تیالمقامات با استناد به لزوم تمرکز بر طالبان ، فع. ه استبازداشت و مجازات کردرا  شد میفته نقض شرع گ

وشیدن پ لباس طرز راجع به یمسلمان محل یرهبران مذهب توسط تیادامه آزار و اذ با عقاید مختلف از. زنان مهار نکردند

 ی شود.نداشته مبرای همه  زنان اعم از محلی و خارجی الزم و ضروری پپوشیدن چادر ، به گفته آنها نده اگزارش داد شان

 چون یعاجتما یها تیفعال ساختن مهار چهت های شان همچنان به تالش یمسلمان محل یناظران گفتند که رهبران مذهب

 کوچک بودن لیه دل، بیمذهب یها تیدانند. به گفته رهبران اقل یم یاسالم دیبا عقا ریو آنها را مغا دادهادامه  ها کنسرت

 ضی، تبعزیونت آمحمالت خش لیبه دل، آنها اظهار داشتند که باز بود هاها و هندو کیس یچندعبادتگاه برا تنها، شانجوامع 

 مردر اوم از مداخله مدا همچنان کیهندو و س یگروه ها .دهند یو عدم اشتغال به مهاجرت خود ادامه م یاجتماع یها

 یم یندگزاجساد  سوزاندن یمکان ها یکیکه در نزد یطبق آداب و رسوم آنها، توسط افراد شانسوزاندن اجساد مردگان 

 کیو و سمراسم سوزاندن اجساد، جوامع هند تیامن نیجهت تام یمقامات محل یبا وجود کمک ها کردند، گزارش دادند.

 نیامتا جهت عمل مقدس شده است. آنه نیند که مانع انجام اه اروبرو شد زیخشونت آم یدهایهمچنان با اعتراضات و تهد

اختالل  رگونهاز ه یریجلوگ یهم برا سیلخواهان کمک شده اند که پو سیشان قبل از مراسم سوزاندن اجساد، از پول تیامن

و هندو  کیس امعهعضو از ج 400به  کیسال ، نزد انیجامعه ، در پا یو آشوب به منطقه فرستاده شده اند. به گفته اعضا

  تن بوده است. 600سال حدود  یدر ابتدا این رقم  که یمانده اند، در حال یدر کشور باق

 

 یها تیلاز اق حفاظتو  رشیلزوم پذ همچنانآن و  تیاهم چگونگیو  یمذهب یدرک آزاد تیمقامات سفارت به منظور تقو

ادارات  ریار ساسفارت در کن ندگانینما ند.ه اخود با دولت ادامه داد یبه همکار یدر جلسات با مقامات ارشد دولت مذهبی

و  ییط گراافرا نیا هیعل یمل یاستراتژ نیتدو لیتسه ،یمذهب ییدولت در مبارزه با افراط گرا ییتوانا تیتقو یبرا یدولت

وقاف احج و  وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد ،یمل تیامن ی، با دفتر شورا یمذهب یریتحمل پذ یها یژیتوسعه استرات

نه های وزارت خا باعبادات انجام آزادی سفارت نگرانی های خود را در مورد امنیت عامه و  و گفتگو کرده اند. دارید  زین

نی، ین الدیبمقامات سفارت جهت بحث روی راه های گسترش تحمل پذیری مذهبی و گفتگوهای  امنیتی در میان گذاشته است.

ته ای داشت هنشبه طور منظم با رهبران گروه های مذهبی بزرگ، اقلیت های مذهبی، علمای دینی و موسسات غیر دولتی 

عاالت جامعه فخوست با دانش آموزان، را از طریق مرکز آموزشی والیت  گتمانفبروری، مقامات سفارت  17اند. به تاریخ 

ده است. زه کر، راه اندادر مورد اینکه ازادی مذاهب چگونه در ایاالت متحده مورد حمایت قرار می گیرد مدنی و جوانان

ستفاده کرده ااز پلفورم آنالین  19با وجود معضل ویروس کووید  سفارت جهت دخیل ساختن جوامع  و ادامه چنین بحث ها 

رزه با ی، مباارت همچنان به حمایت خود از برنامه های برای رهبران مذهبی جهت تقویت دایالوگ های بین الدیناست. سف

سانه از ر همچنان خشونت های مذهبی، تقویت رهبران دینی زن و تحمل پذیری بین ادیان مختلف ادامه داده است. سفارت

 .استفاده کرده است گاه ها( )عبادت  تقبیح حمالت بر اماکن مذهبی برایهای اجتماعی 

 

 ادیان و مذاهب: جمعیت شناسی 1بخش 
(. در این کشور احصاییه ها 2020سال  اواسط میلیون تخمین می کند )تخمین  36.6دولت ایاالت متحده نفوس افغانستان را 

و آمار مربوط و معتبر به فیصدی مسلمانان شیعه و سنی وجود ندارد؛ ادارۀ مرکزی احصاییه که مربوط دولت است، آمار 
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 10پیو فوروم، مسلمانان شیعه تقریبا از م  2009سال را بر مبنای تفکیک شیعه و سنی دنبال نکرده است. بر اساس گزارش 

 معیت این کشور را تشکیل می دهند.درصد از ج 15تا 

   

ردیده که اکثرا گدرصد از قوم هزاره در این کشور تشکیل  90بر پایۀ گفته های رهبران مذهبی، پیروان مذهب شیعه تقریبا 

ا ی هیسیک ها، بها هندوها، به ویژههای مذهبی،  یعۀ اسماعیلیه می باشد. سایر گرومربوط به فقه جعفریه بوده و نیز شامل ش

کمتر  ک،جامعه سی رهبران به گفتۀ این کشور را تشکیل می دهد. )جمعیت( درصد نفوس 0.3 کمتر از و عیسوی هاست که

ن  در اوایل ت 600ده تن از افراد جامعه سیک در افغانستان باقی مانده اند که این تعداد در مقایسه با رقم تخمین ش 400از 

الیات ودر  هم  سیک ها و هندوها اکثرا در کابل و تعدادیشان می دهد. را ن کاهش م 2017تن در سال  1300سال و 

افغان  مانده های باقیهندودرصد از 50کمتر از زنند که  یم نیهندو تخم ۀرهبران جامع. زندگی می کنندننگرهار و غزنی 

 مقیم اند. کاروباریانی اند که خانواده های شان در کشورهای دیگر گام نخستو در  انهمه مرد ،در کشور

  

در مقایسه م رق نی، ادارددر سرتاسر کشور وجود  پیروان این مذهباز  تن 450زند که  یم نیتخم یمسلمانان احمد ۀجامع

د تعدا .ستیدر دسترس ن یحیو مس یقابل اعتماد از جامعه بهائ نیتخم .روند رو به کاهش را نشان می دهد 2017سال به 

 وجود دارد. افغانستاندر  یهودی کی، از جمله  سایر ادیاناندکی از پیروان 

 

مدتاً ع یه نیزلیاعاسم پیروان مذهبکنند.  یم یگه کابل زندشهر  همچنان درو  یو غرب یمرکز والیاتهزاره عمدتاً در اقوام 

ساکن ار در قنده هاآن کوچک تعداد و عمدتاً در کابل تیبهائ دین روانی. پدناقامت دار یو شمال یمرکزوالیات در کابل و در 

 کنند. یم یگعمدتا در کابل زند ی. مسلمانان احمداند

 

 اهب: وضعیت توجه دولت به آزادی مذ2بخش 

 چارچوب حقوقی
 

انونی در قو تصریح می کند که هیچ  کند یم تیتثب در کشور  رسمی نیاسالم را به عنوان دافغانستان،  یقانون اساس

فاد در م یحهیچگونه اصال ی"در ادامه آمده است كه در مورد اصول اسالمنیست.  قبولاسالم قابل  دین مقدس مغایرت با

ی اصول دین وی توانند عقاید از اسالم م ریمذاهب غسایر  روانیپ"، اساسی قانون طبققانون اساسي صورت نخواهد گرفت.

 "قانون انجام دهند. حدود احکامشان را در 

 

ی فراد به اجرااهر دین و حقوق به  فزیکیو  لفظی حمله در راستایشامل مجازات  مقرراتی را بیان می دارد که کود جزا، 

 ای نیتوه ستایدر راو مجازات  نیهر د روانیپو فزیکی به  لفظی حملهعقاید شان می باشد. کود جزا همچنان شامل مجازات 

ه کیژه است کود جزا پیرامون اهانت و توهین به ادیان دارای مادۀ و. می باشد یمجاز یاسالم از جمله در فضا فیتحر

ب نماید، ا تخریتصریح می دارد: "شخصی که به یکی از ادیان عمدا اهانت یا شعایر آنها را اخالل یا معابد مجاز آنها ر

 ی داردجزا بیان ممرتکب جرم اهانت به ادیان شناخته شده، مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می گردد". کود 

 د.می گرد حبس محکوم پنچ سال به اسالم توهین کند، به کمپیوتر، برنامه و داده های با استفاده از سیستمشخصی که 

 

معابد  واماکن »مادۀ دیگری کود جزا بیان می دارد شخصی که به زور از اجرای مراسم کدام مذهب یا دین جلوگیری نماید، 

ه آن ده یا بود تعریف نشده است( جایی که مراسم مذهبی در آنجا انجام می شود، تخریب نمو)اصطالحی که توسط ک« مجاز

به هم  یاو س توهین و تخریب نماید، از سه ماه تا یک سال به حب را صدمه وارد کند یا شعایر و نشانه های کدام مذهب

در د. دالر امریکایی( محکوم می گرد 780افغانی ) 60,000دالر امریکایی( تا  390) 30,000پرداخت جریمۀ نقدی 

عیین ت یجسم م قتل و جراحتیباشد، فرد متهم طبق جرا یاز اختالل در مراسم مذهب یناش یجراحت جسم ایکه قتل  یموارد

 شود. یمو مجازات  ، مورد پیگرد قانون قرار گرفتهقانون شده در

 

 فیتعربه عنوان حدود  تعیکه در شر یتحت هفت جرماما ت، نشده اس تعیین کود جزادر  ژهیارتداد به وجزای که  یدر حال

طبق فقه حنفی که قانون اسالمی  شوند. یمجازات م یطبق فقه حنف حدود نی، مرتکبکود جزا. طبق ردیگ یشده است، قرار م

قوانین حکمی هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر  در مورد آن تصریح می کند که: "

"، مرگ برای مرتدین مرد جزای مناسب بوده و برای حکم می کنند محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی ،موجود نباشد
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ممکن است  یقاض کیدر مورد ارتداد،  دیدر صورت وجود شک و تردمرتدین زن، حبس ابد؛ مگر اینکه آنان توبه کنند. 

ممکن است  همچنان، دولت ی. براساس فقه حنفردیدر نظر بگ زیضربه شالق را ن ای قصیرمانند حبس  یمجازات کمتر

عقل سلیم  یکه دارا یدر مورد افراد مقررات نی. امحروم سازداز ارث اموال را  نیمرتد ایرا مصادره کند  نیاموال مرتد

، سال است 18شهروندان  یغ براآمده است که سن بلو یشود. در قانون مدن ی، اعمال مباشند دهیو به سن بلوغ رس بوده

 فیکه در آن نشانگر بلوغ است، تعر ایاسالم آن را به عنوان نقطه  قوانیناست.  16زنان در مورد ازدواج  یاگرچه برا

  شود. یدختران اعمال م یبرا ژهیکند و بلوغ معموالً به عنوان سن ازدواج ، به و یم

 

 نیاز د یگر کساارتداد است.  شود یاعمال م محاکمکه در  یفقه حنف تشریع طبق گرید دینبه و گرویدن اسالم  روگردانی از

 شخصتوبه  دمدر صورت ع برگردد. به اسالم تا دوباره داده شود،سه روز فرصت به او  دی، بابگرود یگرید نیاسالم به د

 یفقه حنف یعتشرمطابق  زین گرید نیافراد از اسالم به د گرداندنبر یبرا ش. تالمی شودمجازات به جرم ارتداد  مذکور

 مجازات است. نیو مشمول هم بوده یرقانونیغ

 

ده و عمجرم  کیباشد،  یضد اسالم یا گفتارهای که ممکن است شامل نوشتارها یحنف فرموده های فقه، طبق کفر آمیز کالم

رو شوند. مرگ روبمجازات با  ای، سه روز فرصت دارند تا توبه کنند نیمرتد چونمتهمان، مرگ است. به قابل مجازات 

ه با ث و مذاکراز بح ی( حاکتعمیل می شود یاسالم مقررات ایکه به عنوان منبع قانون  یاتیروا ای ثی)احاد ثیاحاد یبرخ

 است.کردن به توبه وی  قیتشو جهتمرتد 

 

کفر  یوعاست و ن زیبا اسالم متما تیبهائ دینکشور،  و احتساب ستره محکمۀ افتاریاست عمومی  2007سال  یطبق حکم

 .ندداشته می شوپنکافر و از نگاه سایر مسلمانان  شده یمرتد محسوب م گرویده اند،که به آن  ی. تمام مسلمانانباشد می

 

 کینوان ثبت نام به عالزامی نیست.  حج و اوقاف ارشاد توسط وزارت صدور جواز و ثبت و راجستر گروه های مذهبی 

تدویر  یبرا یدولت التیتسه یایو از مزابه رسمیت شناخته می شود ( را می دهدشورا  موقفاین گروه  به گروه )که

 کیاند تو یمگی را تکمیل کرده باشد، سال 18که سن  کسی. طبق قانون، هر مستفید می گردد ها شیو هما نارهایمیس

 نینابق با قوامنشور مط نیو همچن یدفتر مرکز کی یدارا دیبا سازمان ها نیکند. چن سیتأسرا  یاسیس ای یسازمان اجتماع

ریعۀ ذن ها را سازما نیا می تواند،وزارت  نی. اشوند ثبتعدلیه در وزارت  هر دو می تواندباشند. گروه و انجمن  یداخل

 گرید کی با یل مذهبیدر مورد مسا می توانندشوند  یکه به عنوان شورا شناخته م ییهاپ . گروسازدمنحل  ییقضا حکم

 .کسب و کار را انجام دهندجامعه  ایبا دولت  به طور عموم می توانندکنند. انجمن ها  یهمکار

 

ه ذاهب و فرقم ریسا به نیتوه ایبا اصول اسالم  ری، چاپ و انتشار آثار و مطالب مغادیتولباز، دیتول یجمع یقانون رسانه ها

 یالتمقاانتشار  . این قانون همچناناز اسالم ممنوع است ریغ انیادبرای  غیو تبل دعوت همچنان. قرار می دهدها را منع 

 وجواناننکودکان و  ژهیافراد، به و یو اخالق ی، معنویبه سالمت جسم می تواند، شود یکه فکر م یدرمورد هر موضوع

 یور مدستاست،  یدولت نهاد ککه یافغانستان،  یمل ونیزیو تلو ویقانون به راد نی. ارا منع قرار می دهدوارد کند، ضرر 

اصول اس کشور بر اسساکن اقوام  تمام یاعتقادات مذهب ۀمنعکس کنندرا طوری تهیه کند که نشراتش  یتا محتوا ،دهد

از  اندکیعداد تو  کند یارائه م یمذهب یاهل سنت برنامه ها پیروان مذهب یبرا ییویراد یها چینلاز  بعضی. باشد یاسالم

ه ب مکلفرا  دنهااین  همچنانقانون  نی. اکنند یارائه م یمذهب یبرنامه ها عهیش مذهبپیروان  یبرا ییویراد یها چینل

 .سازد یم یو معنو یلم یارزش ها همچنانو  یاصول اسالم مطابق شیبرنامه ها میتنظ

 

نصاب تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسالم و فرهنگ ملی و مطابق با  مکلف است تا ، " دولت یطبق قانون اساس

در افغانستان، تدوین  و نصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسالمی موجود نمودهاصول علمی، طرح و تطبیق 

 عهیش تیبا اکثر کاتبسنت و ماهل  تیبا اکثر مکاتب یاست که به طور جداگانه برا یشامل مطالب یمل نصاب تعلیمی .کند"

 نیدارد. ا دیتأک یاسالم زیخشونت آم ریغ شرایطبر اصول و  یدرس یکتاب ها همچنانشده است، و  به طور جداگانه تدوین

مطالب  لیملزم به تحص رمسلمانانی. غستیمذاهب ن ریدر مورد اسالم است، اما در مورد سا مطالبیشامل  نصاب تعلیمی

 کیمستلزم  مدارس. مراحل ثبت نام در ، اما در این قسمت کدام گزینه دیگری وجود نداردستندین یلتدو مکاتبدر  یاسالم

استفاده کنند.  لیلیهو  مدرسین ورزیده، یدرس صنوفمناسب،  ی، از ساختمانهالیلیه باشند متعلماناست که اگر یی مدرسه 

را  مدارسکه وزارت معارف  یدر حال ؛کند یمو راجستر مساجد را ثبت واقع شده در جنب  مدرسه  اوقافوزارت حج و 

 متعلمان، وزارت حج و اوقاف تیریدر مدارس تحت مدراجستر می کند که مستقل بوده و در جنب مساجد موقعیت ندارند. 
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ً یامام تقر کیکه  بینند یآموزش م صادر شده  شهادتنامه های تنهاکند.  یم دریسرا در مقاطع مختلف تطفل  70تا  50 به با

دنبال  یدولت یهاپوهنتون را در  یعال التیدهند که تحص یامکان را م نیا محصالنبه  و راجستر شدهتوسط مراکز ثبت 

 کنند.

 

 معارف وزارت قیاز طر دیبا شود، یبه مدارس کمک م یالملل نیب ای یکه توسط منابع خصوص یوجوه تمامقانون،  طبق

 .صورت گیرد

 

اصدار ر د محکمهشده است كه  حیتصر ی. در قانون اساسریشه دارد یقانون اساس در ییو جزا یمدن نیقوانصالحیت های 

ه نه ک یر مواردد بطور مثال، استفاده كند. وانین مربوطقسایر  همچنانو  یاساس انوناز ق دیبا در راستای دوسیه هاحكم 

ه ککند  یم کمح ی، قانون اساسدارای موادی می باشد ،خاص دوسیۀ کیبه  یقانون مدن ایو نه قانون مجازات  یقانون اساس

قانون  کم کنند.، حبه عدالت یابیدست یبرا یشده در قانون اساس نییرا در حدود تع یفقه حنف توانند بر مبنای یممحاکم 

انون احوال ق باید بر اساس، شیعه مذهب روانیمربوط به پویژۀ  یهادوسیه دهد كه در  یاجازه م محاکمبه  همچنان یاساس

 یون اساسقان .ستین زیدارد جا اجیاحت یکه به فقه حنف یمسلمانان در موارد ریشهادت غ. شخصیۀ اهل تشیع حکم کنند

 صراحت ندارد.  رمسلمانیغاتباع  یجداگانه برا نیدرمورد قوان

 

 یعنی -آسمانی نیاز دو د یکی رویزن پدر صورتی که ازدواج کند،  رمسلمانیزن غ کیبا می تواند مرد مسلمان  کی

 سلمان جواز ندارد. مسلمان با مرد غیرمازدواج زن از دین خود برگردد.  دیباشد ، ابتدا زن بان - تیهودی ای تیحیمس

 

لزم به م فغانستانا تیتابع افتیدر یاست. افراد برایک فرد و قوم  زبان، تیمل نیمذهب و همچن، نمایانگر ی دولتیتذکره ها

 .ستندین  مپذیرفتن اسال

 

 یازرا، اعضو از جمله؛ مقامات ارشد ریمسلمان باشند. سا باید ین اشجمهور و معاون سیکه رئحکم می کند  یقانون اساس

 . اجراء کنند ی،و اطاعت از اصول اسالم عتیسوگند خود را با ب دیپارلمان، قضات با

 

قدس م نیول دبا اص ریب "مغااحزابرنامه و منشور  نکهی، مشروط بر ااجازه می دهد را یاسیاحزاب س لیتشک یقانون اساس

 ت کنند.فرقه گرایی ایجاد و فعالیمبنای نمی توانند بر  یاسیاحزاب س ،صراحت دارد یاسالم" نباشد. قانون اساس

 

. حکم می کند کیو س شهروندان اهل هنود یاعضا یبرا ولسی جرگهدر  یاضاف یکرس کدر مورد اختصاص یقانون 

وی کرده نون پیرمی گیرد مکلف به پدیرفتن اسالم نبوده در عوض تنها مکلف است تا از قا اریرا در اخت یکرس نیکه ا یکس

 و به مردم و دولت خدمت کند. 

 

، کسب یبمذه یها تیفعال یبرا عواید یحج و عمره، جمع آورتنظیم امور زایرین  تیلومسئو حج و اوقاف ارشاد وزارت

دولت  تیورد حمامساجد مآن به  عیخطبه و توز یۀته ،)مالامامان( اخذ امتحان ائمه، صدور فتوا، یاهداف مذهب یامالک برا

  .را به دوش دارد یل مذهبیدر مورد مسا امهع یآگاه شیو افزا

 

 .می باشد یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیعضو م افغانستان

 

 راهکارهای دولت
 

ً ش وامعج گانه ندینماطبق گزارش رسانه ها و به گفتۀ    عهیدر مناطق غالب ش یدولت انکشافیو  یتیامن طرح های ۀعیغالبا

 اهل تشیع وامعج یند كه اعضاه انکرده است. رسانه ها گزارش داد یرا عملاین وعده ها نبوده و دولت  ی، اقدامات کافنشین

 نموده. وزارت امور داخله وعده تأمین نکرده است یدولتریغ عناصرحمالت  آنان را در برابر یكاف امنیتد كه دولت گفته ان

تجمعات بزرگ مسلح ساخته تا امنیت مستقیما افراد ملکی اهل تشیع را داده و  شیرا افزا اهل تشیعاطراف مساجد  تیامن تا

تامین جهت  اعضای جامعه شیعه از عدم ازدیاد نیروهای دفاعی و امنیتی تامین کنند.را قبل از برگزاری چنین تجمعات، 

به طور مستقیم قبل از برگزاری گردهمایی بزرگ به آنان دولت اند. اما آنها گفته اند که  طی سال جاری خبرداده امنیت شان

کنار  و در هوزات امور داخله یکبار دیگر وعده نمود تا امنیت اطراف مساجد شیعه را افزایش داداسلحه توزیع کرده است. 
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مراسم عاشورا رسمی خواهد  بیشتر جهت تامین امنیت پولیس رهبریتحت نظامیان شیعه را آن روند توزیع اسلحه برای غیر

 بیآس مناطقدر  کیتراف جریان کاهش یبرا یا ژهیو یاطیاقدامات احت یتیامن یروهاین طبق گزارش رسانه ها، ساخت.

 طی مراسم عاشورا گزارش نشده است. خشونت چی. هبودندرویدست گرفته عاشورا جریان مراسم کابل در  پذیر

 

 25 تیجۀ آنندر افغانستان که در  کیس ۀجامعبه تعقیب یک سلسله حمالت مرگبار گروه داعش موسوم به دولت اسالمی بر 

  ان ازشعزیمت  لیدلتن از جامعه سیک افغانستان را به قصد هندوستان ترک کردند. آنها  200تن کشته شدند، حدوا 

 در راستای تامین امنیت شان عنوان کردند.، دولت تیو عدم حما یتیامن یدهایتهدافغانستان را 

 

، ج شده اندخارسالم که از ا یحال، افراد نیارتداد منتشر نشده است. با ا ایکفر  از موارددولت  عدلی بیاز تعق یگزارش چیه

حتماالً و ا کارن داد دست، از جوامع شانطرد توسط خانواده ها و  ،ازدواج ها فسخخطر  باند که آنها همچنان ه اگزارش داد

آنها به  ، گرچهوندش یبه عنوان "كافر" شناخته ماز سوی اکثر مسلمانان همچنان  انید. بهائنباشرو به رو می مجازات اعدام 

 متهم نشده اند. میاز جرا کی چی، به هبیترت نی. به اوندش یمحسوب نم مرتدعنوان 

 

 فاقد شورکاجد در بنابر نبود منابع مالی جهت ثبت جامع مال امامان و مس وزارت نیند که اه اگفت وزارت حج اوقاف مقامات

حج و  مسجد در کشور وجود دارد. وزارت 160،000زند که از حدود  یم نیهمچنان تخم این وزارت،. است یآمار رسم

است که اجستر و رثبت  آنانتن  7,000 حدود که در کشور، دینی عالم 120,000اوقاف در اخیر سال گزارش داده که تقریبا 

در  میر مستقکه به طو و راجستر شده ییثبت  علماءند که ه اآنها گفتمعاش شان از سوی وزارت مذکور پرداخته می شود. 

ح یان و سطقتدبا درنظر داشت موقعیت، تعداد م  اوسطکنند، همچنان به طور  یکار مچارچوب تشکیل وزارت حج و اوقاف 

از دولت  ممد معاش (می شود الر امریکایید 200الی  100)که معادل آن  یافغان15,420الی   7,710ماهانه دانش شان 

  مسجد ثبت و راحستر شده در این وزارت گزارش داده است. 7,000از وجود  این وزارت. کنند یم افتیدر

 

 زارش دادهگ وزارت حج و اوقافمی باشند، با آن هم  دیمساجد جداعمار  یبودجه برا زرگمنبع ب یمحل یگروه ها هرچند

 داده است. میلیون دالر( را برای اعمار مساجد جدید اختصاص 2.44 –میلیون افغانی  188درصد بودجه اش ) 65است که 

 دیجد ار مساجداعم ردوزارت در مو ارائۀ معلومات بهملزم به د، نگروه های محلی تا زمانیکه خواستار کمک از دولت نگرد

 .ستندین

 

ها هندو ریسارای ب یآموزشمراکز و  تیاماکن عباداعمار  در راستایند که آنها ه اگزارش داد گریبار دها  کیو س اهل هنود

ه آنها بت همچنان مسلمانان، دولدر راستای جلب و جذب ، اما طبق قانون در مقابل اندآزاد  و مراکز روحانی خودها  کیو س

، ویانهج یتالفمل عترس از  لیند که به دله اگفت کید و سوهناهل  ۀجامع ی. اعضااین کار را انجام دهندکه  دهد یاجازه نم

ا را مالک آنها یاگر رهبران قدرتمند محل ژهیکنند، به و یم داری خود محاکم قیاز طر نیاختالفات زم یریگیهمچنان از پ

 .غصب و تصرف کرده باشند

 

 کیران س، اما رهبه استفراهم کردبرای حریق اجساد شان  محالتبه عنوان آنان  ۀاستفاد جهترا  ینیاگرچه دولت زم

 اینتا  ،ستامنطقه همچنان باعث شده  تیامنتأمین و عدم  یاز هر منطقه بزرگ شهراین محالت  ۀاظهار داشتند که فاصل

ی که نزدیک افراداز مداخالت مداوم ند ه اگزارش داد همچنان کیسهندو و  یگروه ها. مورد استفاده قرار نگیرد محالت

وم اب و رسشان مطابق آداماکن مذهبی یا محالت حریق اجساد زنده گی می کردند، در راستای سوزاندان بقایای اموات 

جتماعات امحافظت از  جهت سیلواز پ تی، همچنان به حماجسد سوزیانجام مراسم  نی، حدر پاسخخبر دادند. دولت خود، 

ا برای بازسازی میلیون دالر( می شود ر 1.04 میلیون افغانی که معادل ان ) 80مبلغ  . دولتداده استو هندو ادامه  کیس

ون افغانی که میل 40عبادت گاه ها از جمله، عبادت گاه های سیک ها و هندوها تخصیص داده است  که از این جمله مبلغ 

سیک و  عهرهبران جامم به مصرف رسانده است.  2020ار دالر( می شود را الی ماه اکتوبر سال هز 520,000) آنمعادل 

ا در کشور ههندو  وهندو از تامین آب و برق رایگان و همچنان از ارائه خدمات باسازی تعداد از معابد باقی مانده سیک ها 

 ، خبرداده اند.حج و اوقاف ارشاد وزارتتوسط 

 

ها، روستاها و  یولسوال ژهیمناطق کشور، به و شتریبه ب بنابر ناامنی ها وزارت نی، احج و اوقافاد ارشوزارت به گفته 

شده در مناطق اثبت ن مدرسههزاران مسجد و  ایکه صدها  می گویندوزارت  اینندارد. مقامات  یدسترس اطرافیمناطق 

استفاده  ، از مساجد به عنوان مدرسهاطرافیو  ییکه در مناطق روستا نیز اظهار داشته. آنها وجود داردل طالبان وتحت کنتر
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در ماه نومبر سال جاری،  .شده باقی مانده است ثبت نانیز  رسااکثر مد ،دهیمساجد به ثبت نرس شتریکه ب ییشده و از آنجا

 362استادان و طلبه های  امرهللا صالح  معاول نخست ریاست جمهوری به اداره مرکزی احصائیه را موظف نمود تا تمامی

و  ستمیس چی، هحج و اوقافبه گفته  مدرسه دیگر در ولسوالی های کابل  را ثبت و راجستر نماید.    130مدرسه در کابل و 

اند این وزارت بیان داشته وجود ندارد. مقامات  و روستا یدر سطح ولسوال ژهیبه و دیمدرسه جد کیافتتاح  یبرا میکانیزمی

ارشاد  از وزارت حقوق شان راکه امامان آنها  ولسوالییا  والیتیمربوط به تعداد مساجد واقع در مراكز  معلوماتجز  هكه ب

طبق گزارش ندارد. وجود یا مساجد  رسادر مورد تعداد مد معلوماتیو  دیتابیس گونه، هیچدریافت می کنند اوقاف حج و

بیش از   .داردوجود  شوردر سراسر ک وزارت ارشاد حج و اوقاف در  ثبت شده دارالحفاظ و همدرس 5000رسانه ها حدود 

تن شاگرد طی سال جاری در مدارس راجستر شده که بیشتر آنها در والیات کابل، بلخ، ننگرهار و هرات  300,000

ارائه  یبرا یمنابع کافآنها ، در کشور 19کووید  روسیو وعیش لیکه به دلدولت گفته است موقعیت دارند ثبت نام کرده اند.  

 وجود ندارد. مدارس دینی،ثبت نام دانش آموزان در  معلومات در مورد

 

هادتنامه شرسمیت ، از جمله سثبت مدار یایاز مزادهی  یآگاه جهترا هایش را ند كه دولت تالش ه امقامات وزارت گفت

ند که ه اگفت یت. مقامات دوله استادامه داد و میز و جوکی قرطاسیهمانند  یو ماد یمال یها و كمك نالیفارغ التحص های

عدم  و یافراط دیشد دارای نصاب تعلیمیتواند  یکه م اند دهشانظارت بر مراکز ثبت نراستای خود در  یآنها نگران ناتوان

 شوند.  لیتبد یضد دولت یو به مراکز استخدام گروه ها باشد یمذهب یها تیتحمل اقل

 

 برنامه عارفه راجستر شده در وزارت ممدرسباب . هشتاد دهد یادامه م ینید تعلیمات ابتداییتدریس مساجد همچنان به 

شده  راجستر ه در وزارت معارفمدرس 1000 کهشود  یم نیند. تخمه ادو ساله را در سطح متوسطه ارائه دادیی دوره  یها

رار ق رسر دستدتخمینی مدارس راجستر نا شده  تعدادکنند.  یم افتیرا از دولت در یمال حمایتآنها  زهرکدام ا که باشد

 .ندارد

. 

ین ا یاعضاا هرچند از دولت مستقل وانمود می شود، ام به عنوان عالی ترین نهاد مذهیب در کشور ،ءشورای علمااعضای 

 هیتوص تیحکومت های سطح والیاز  یبه برخ ناشورا همچن نی. ااز دولت حمایت مالی را دریافت می کندشورا همچنان 

اها و ر روستد یقانون یها یریگ میتصم شتری، بیمردم یحال، به گفته محققان و سازمان ها نی. با امی کندارائه  ییها

د محمجمهور  سی. رئصورت می گیرد یو سنت اسالم نیاز قوان یمحل یرهایبر اساس تفس هنوز هم ییروستا اطقمن

 دارید ،سالمااز معتدل" شکل مدارا در برابر آراء و "اعمال  تقویتدر مورد  ءعلما یشورا یبا اعضاهمچنان  یاشرف غن

 و گفتگو کردند.

 

 ینمته تطبیق را که قانون برای این گروه ها در نظر گرف یها تیحما محاکمکه  اند گزارش داده یمذهب اقلیت یگروه ها

در  یرا حت یقانون یو جبران خسارت ها محاکمبه  رمسلمانانیغ مساویانه ای اتباعیکسان و  یدسترساز  محاکم، و کنند

 برخوردار بودند، سلب کردند. قحقو نیاز ا یاز نظر قانون رمسلمانانیکه غ یمواقع

 

 لیگاه عددر همه سطوح دست ضیتبعادامه ، از ها و هندوها کی، از جمله سرمسلمانیغ یمذهب یها تیاقل گانه ندینما

 ها و کیس از ی، برخهستندروند صلح در  یطالبان مشغول بحث و گفتگوها گانه ندیکه نما ییند. از آنجاه اگزارش داد

 ایشان ، ن(یانشیپبر زرد ) تکۀ، ممکن است از آنها خواسته شود پس از جنگ طیند که در شراه اکرد یهندوها ابراز نگران

. نداعمال کرده بود آنهار ب 2001-1996 حکومت خود میان سال هایکه طالبان در زمان  یطور ، همانبازوبند بپوشند

د، تا ع می دهنترجیآنها  ی، اعضا. درعوضشوند یمحاکمه م یاساس فقه حنف ند که آنها همچنان بره اگفت رمسلمانیغافراد 

 چنین اختالف را در جوامع خود حل و فصل کنند.

  

از جمله  ،اندروبرو  ضیبا تبع ییقضا ستمیدر س هنوز هم ند کهه ااظهار داشتهر دو  کیو ساهل هنود رهبران جوامع 

 .ها کیس جایداد های غصب بخشدر  ژهیها ، به و دوسیهدر حل و فصل  یطوالن یرهایتأخ

 

 ر کل رویجهت پیشبرد امور اقلیت های مذهبی به ویژه؛ سیک ها و هندوها که د رادفتری  ،وزارت ارشاد حج و اوقاف

انستان افغ نندبتوامشخص کرده بود تا آنها  سهولت ها در بخش ارائه پاسپورت و ویزه برای سیک ها و هندوها آوریفراهم 

 ترک و اغلب به هندوستان بروند. برای همیشه  را
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 ؛هورجم سیم رئمعاون دوسرور دانش  از جمله  در پست های بلند دولتی کار می کنند؛ هنوز هم  افراد اهل تشیعاز  تعداد

شیع در تیچ اهل وزرا، والیان و یکتن به عنوان عضو ستره محکمه، اما بر خالف سال گذشته ه معاونین هم به عنوانداد تع

فراد اه توسط ك یند كه نسبت به مواضع رسمه ا، اظهار داشتاهل تشیعرهبران با این حال موقف عضو کابینه وجود ندارد. 

 یسن یضا. اعنیستكشور  نیامربوط این گروه مذهبی در  تیجمع دهندۀ رقممربوط به اهل تشیع ایفا می شود، بازتاب 

لت در ر در دوهمچنان دارای نماینده گان بیشت ،براساس برآورد اهل سنت عهیند كه شه اعلما همچنان اظهار داشت یشورا

کشور  نیا ۀعیش تیجمع ثریت دراکو  تی، هزاره ها غالباً بر اساس قومناظران از یبرخ ۀبه گفت. استندتناسب به نفوس آنان 

 تیقوم لیکه به دل، بلیاز نظر مذهبنه کشور  نیا انیعیند که شه اگفت نیناظران همچنتعداد از . باشند یروبرو م ضیبا تبع

هزاره را  پولیسن افسرا به طور منظم ، دولتیردولتیغ یبه گفته سازمان ها اند. یدارای نماینده گان اندک، در دولت هزاره

ه دادند ک گزارش همچنان یردولتیغ ی. سازمان هامی گمارد امور داخلهاندک در وزارت  اراتیبا اخت نیبه مناصب نماد

 شوند. یهزاره در مناطق ناامن کشور اعزام م ریاز افسران غ ترشیب در اردوی ملیهزاره افسران 

  

و جرگه که از سوی ریاست جمهوری به عنوان عضو مشران تن کیاز جمله  یدولت یها در پست ها کیاز س اندکیتعداد 

 ا و هندوعضوی پارلمان و تکتن دیگر هم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور سیک هبه عنوان منصوب گردید، یکتن 

 .دنها ایفای وظیفه می نمای

 

. افته استیتکتن کاهش  م  2019سال  در مقایسه با که، هستندعضو پارلمان  یهلیاسماع مسلمان جامعهتن از اعضای  سه

 رهبرانشد. می با ناگفته نباید گذاشت که آقای سید منصور نادری وزیر دولت در امور صلح نیز از جملۀ شیعه یان اسماعیلی

ند، ه اواندخ یاسیمواضع اقتدار س ریاز سا انیلیاسماع تیآنها محروم که آنچه های شانرا در مورد یجامعه نگراناین 

 ند.ه اداد گزارش

 

فراد امتشکل از که اعضای آنها و حقوق بشر  ی، قانون اساسییقضا یها ونیسیکم یاز تالش هاخود  تیدولت به حما

 ادامه ذهبیالم نیب یآشتو  می باشد، جهت تقویت همدیگرپذیری( عهیو ش ی)سن یاسالم یمختلف مذهب یگروه هامربوط به 

در کاری راه رشیبه پذ یابیدست راستایهمچنان به اهداف خود در حج و اوقاف وزارت داده است. وزارت امور زنان و 

 و اسالمی تاخو ی، شورا ءعلما ی. شوراحضور یابندمساجد اجازه می دهد، تا در  نانز ادامه داده که بهسراسر کشور 

نومبر،  12وبر و اکت 25تاریخ  به ند.ه اادامه دادذات البینی مذهبی  یآشت راستایکار خود را در  زین وزارت حج و اوقاف

. به نمودند همکاری های دوجانبه در کابل برگزار طرقانها نشست های را جهت رسیده گی به نگرانی ها و جستجو نمودن 

 .ندازی نمودارا راه  اکتوبر، خانم جمیله افغانی یکتن از فعاالن حقوق زنان اولین کنفرانس علمای زن در افغانستان 1تاریخ 

 م ادامهاز عد، کردندمقامات وزارت و موسسات غیر دولتی که در بخش ترویج تحمل پذیری مذهبی فعالیت می  ،اگر چه

  برنامه های شان بنابر نبود بودجه و ظرفیت خبر دادند.

 

 سوءاستفادۀ نیروهای خارجی و عناصر غیردولتی

 
 یششور یگروه ها ریداعش و ساشاخۀ خراسان ، حمالت گروه ونامایو  ینگاران، ناظران محل خبر گزارش ر اساسب

  زا طول سال دریوناما . دارد، ادامه عهیش شهروندان، از جمله یو قوم یخاص مذهب یهمچنان به هدف قرار دادن گروه ها

 ه است.ادد گزارش 2019سال ناشی از حمالت به معابد، رهبران مذهبی و نماگزاران نسبت به  انیرنظامیتلفات غکاهش 

 نی. اه استکرد ثبت 2019حمله در سال  20با  سهیدر مقا نمازگزارانو  ی، رهبران مذهبعبادت خانه ها برحمله  19 ونامای

 156ه و کشت 80) یرنظامیتلفات غمورد  236با  سهی( در مقایزخم 55و  کشته 60) غیر نظامی 115 تلفات حمالت باعث

 . ه استنسبت داده شد یعناصر ضد دولت به این گزارشدر این حمالت تمامی . گردید 2019( در سال یزخم

 

دادن  شده توسط داعش، با هدف قرار تیداعش و هدا تیبلند خشونت با محور زانیدر مورد م همچنان گزارش ونامای

ً قوم هزاره،  ع،یاهل تش تیجمع  هیرا عل ییه فرق ۀزیخشونت با انگ دادیرو 10گزارش  نی. ارا به نشر رسانده استعمدتا

ده است، ش( یزخم 196کشته و  112) یانرنظامیتلفات غ دمور 308که منجر به   کیو س یفرقه صوف ع،یمسلمانان اهل تش

کشته و  117) یانرنظامیمورد تلفات غ 485حادثه رخ داد و منجر به  10آن سال   یکه ط  م 2019با سال  سهیرا در مقا

 ( شد، به ثبت رسانده است.یزخم 368
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مارچ بر   6، حمالت بزرگی علیه جامعه شیعه هزاره صورت گرفت. در نتیجه حمله افراد مسلح  به تاریخ طی سال جاری

ت این حمله را تن کشته شدند؛ مسئولی 32بک مراسمی در کابل که اکثرا در آن افراد از جامعه شیعه هزاره حضور داشتند 

یعه نشین در مسلح ناشناس داخل یک زایشگاه در منطقه ش می، سه تن از افراد 12گروه داعش بر عهده گرفت.  به تاریخ 

ا ت این حمله ررا به قتل رساندند؛ هیچ گروهی مسئولیتن از جمله مادران، نوزادان و کارمندان صحی  24کابل گردیدند، 

 نشین عهیشدر همان محله  یمرکز آموزش کی ررا ب یحمله ا یبمب گذار انتحار کاکتوبر، ی 24بدوش نگرفت. به تاریخ 

 15حمله بین سنین  تن دیگر زخم برداشتند، اکثر قربانیان این 57تن کشته و  24 طی این حمله کابل انجام داد کهدر هزاره 

  سال داشتند. گروهی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. 25الی 

 

 11کشته و ن ت 25 ساعت درگیری، 6 نتیجهمارچ معبد سیک ها را مورد حمله قرار دادند که در  25افراد مسلح به تاریخ 

نار جاده کمارچ، یک ماین  26تن دیگر مجروح گردیدند. گروهی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. به تاریخ 

ولیس یک ماین مارچ، پ 27مراسم جنازه قربانیان  سیک ها را هدف قرار داد که در نتیجه یکتن مجروح گردید. به تاریخ 

 یها انوادهاز خ یاریبعد، بس یدر ماه هاده در نزدیک یکی از معابد سیک ها در کابل را کشف و خنثی نمود. جاسازی ش

 .ندترک کرد بدلیل تهدید های امنیتی و عدم توجه دولت در تامین امنیت شان به مقصد هندوستان، کشور را کیس

 

 این یتله حمالت کشته شدند که هیچ گروه مسئولطی سال جاری، تعداد از علمای دینی حامی دولت در نتیجه یک سلس

وقاف ولسوالی جنوری از کشته شدن مال عبدالحمید احمدی رییس حج و ا 28. رسانه ها به تاریخ ندرا بدوش نگرفت حمالت 

. ه نگرفتهیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهدپشتون زرغون والیت هرات توسط افراد مسلح ناشناس، خبر دادند. 

یت د شیعه در والفبروری از کشته شدن یکتن از نمازگزان توسط افراد مسلح ناشناس  در یکی از مساج 2رسانه ها به تاریخ 

وز یت کندفبروری پنج طقل در یکی از مدارس مذهب سنی در نتیجۀ انفجار ماین در وال 11هرات خبر دادند. به تاریخ 

سلح ناشناس بر ممی، افراد  13سال بودند. به تاریخ  14کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند. تمامی کشته شده گان زیر سن 

 بهت.  نمازگزارن در یک مسجد در والیت خوست حمله کردند که در نتیجه آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخم برداش

ر را یک مسجد )مذهب سنی(  در والیت خوست کشتند و یک تن دیگمی، افراد مسلح ناشناس سه تن را در  19تاریخ 

ن ت 12تیجه آن می افراد مسلح ناشناس در والیت پروان بر نمازگزاران شلیک کردند که در ن 19مجروح نمودند. به تاریخ 

 تن دیگر زخم برداشتند. عاملین این حمالت شناسایی نشدند. 6طفل کشته شدند و  4بشمول 

 

هیچ گروهی  دانش آموز در نتیجۀ انفجار ماین  در یک مدرسه در والیت تخار کشته شدند. 7حد اقل جون،  18به تاریخ 

 مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفت و هیچگونه تحقیقاتی نیز تا آخر سال در این مورد صورت نگرفت.

 

 2ریخ . به تارا نیز مورد حمله قرار دادندبراساس گزارش های رسانه ها، گروه های مخالف دولت مساجد سنی حامی دولت 

ور با جد مذکجون سال روان، یک ماین در داخل مسجد وزیر اکبر خان در کابل انفجار کرد که در نتیجۀ آن مال امام مس

ک ماین در مسجد جون، ی 12به تاریخ را به عهده گرفت.  این انفجاریکتن از نمازگزاران کشته شدند. گروه داعش مسئولیت 

 دند. هیچمنفجر شد که در نتیجه آن چهارتن به شمول امام مسجد کشته شحین ادای نماز جمعه یرشاه سوری در کابل ش

 قاضا کردندتز دولت اگردهم آمدند و  به تعقیب این دو حمله، تعداد از علماء گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفت.

ی این سانه ها از تشکیل یک تیم توسط وزارت امور داخله جهت بررستا امنیت شخصیت های مذهبی را تامین کند. ر

 حادثات خبر دادند. 

 

ند، ادامه پرداخت رهبران مذهبی که بر خالف آجندای سیاسی و  تفسبر آنها از اسالم  به موعضه میطالبان به قتل و تهدید 

وسط طالبان در طیب یکتن از علمای حامی دولت تدسمبر از کشته شدن مولوی غالم سخی خ 22داده اند. رسانه ها به تاریخ 

 والیت فراه خبر دادند. 

 

ا ییچ فرد و را کسی بر عهده نگرفته است. در چنین قضایا هحمله بر علمای دینی حامی دولت اکثر قضایا، مسئولیت در 

 پیوندعش روه داگطالبان به  هنسبت بگروهی مسئولیت را بر عهده نگرفته اما مقامات دولتی مسئولیت بیشتر چنین قضایا را 

ی که به سمت خانه یک امام  مسجد پس از ادای نماز همگام جون 13به تاریخ  در تنیجه حمله افراد ناشناس مسلح  داده اند.

ن در داخل یک اکتوبر، در نتیجه انفجار مای 17اش روان بود کشته شد و دو تن از دوستان وی زهم برداشتند. به تاریخ 

  الیت ننگرهار یک عالم دینی  کشته شد، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بدوش نرگرفت.مدرسه در و
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مچنان شان و هدر مناطق تحت کنترل  مردم ی توسط اجتماع استفاده از رسانه هایگزارش ها نظارت طالبان بر طبق 

طالبان  ،ه ناظرانبه گفت دامه داشته است.ااز قوانین اسالمی، )طالبان(  آنانتحمیل دساتیر دینی بر مردم بر اساس تفسیر 

 یزن ، طالبانبغالن والیت، در فبروری. در ماه استفاده کرده اند خود از اسالم ریتفسبرای ایجاد یک سیستم قضایی از 

 قضیهر این د با او که یشود مرد ی. گفته مبا ضرب گلوله به قتل رساندند را ،زنا بود جرم که متهم به فطمهبه نام  یباردار

 تیرا در وال یمحل آواز خوان کی، طالبان اگست 4به تاریخ ت. رسانه ها گزارش دادند که فرار کرده اسمقصر داسته میشد 

   رند.رام می پندااواز خوانی را از نگاه اسالم حطالبان  رایزبه قتل رساندند، ، گشت یبرم یعروسیک که از  یتخار هنگام

 

ت امنیتی ه مقامانماز جنازتشییع گزارش های نیز وجود داشت که طالبان هنوز هم به تهدید علمای دینی مبنی بر عدم انجام 

كه از  ار داشتنداظههنوز هم مساجد ، امامان وزارت ارشاد حج و اوقاف، به گفته مقامات دولتی ادامه داده اند. در نتیجه

ر ل حقوق بشمستق ونیسیرسانه ها، کم قولبه  و سایر كارمندان دولت ترس دارند. اردوی ملیانجام مراسم تشییع جنازه 

جنازه  عییتش راسممانجام  لیبغالن به دل تیدر والرا  ی، طالبان امام مسجدجون 19 به تاریخکه  ه استافغانستان گزارش داد

  .بعدا به قتل رسانده اند شکنجه و ی، نخستمحل قوماندان پولیس تن ازکی

 

شان در  ه های()موعض در مساجد ثبت ناشده هنوز هم به تبلیغ، تعداد از مال امامان گفته های رهبران جوامع  مذهبی طبق

 .داده اندحمایت از طالبان و گروه داعش ادامه 

 

جود اند و هنور هم گزارش های مبنی بر اینکه طالبان در مکاتب تحت کنترول شان از نصاب تعلیمی خود استفاده کرده

 اشته؛ اگرچه، جمع آوری معلومات از مناطق تحت کنترول طالبان دشوار بود.د

 

ما نگران اکند  یفراهم م زیصلح آم ندهیآ یرا برا یهزاره اظهار داشته اند  که مذاکرات صلح در دوحه فرصت عهیرهبران ش

شر از حقوق ب به یاحترام جگونهیهگردند که در آن به  زمان بر گرید یکباریبه صلح  دنیهستند که طالبان پس از رس نیا

را  یالمارت اسكردند كه اگر طالبان ام یگرفت. رهبران هزاره ابراز نگران یمدر افغانستان صورت ن یمذهب یجمله؛ آزاد

 تیماح انیعیز شكه ا را ینیقبول نکرده  و قوان  یرا به عنوان مذهب رسم عهیكنند، آنها مذهب ش جادیدر افغانستان دوباره  ا

 یه نشان مک  2513ملل متحد قطعنامه  نسازما تیامن یشورا ،یخواهند گرفت. در ماه مارچ سال جار دهیكنند را ناد یم

 می. تکرد بیکند را تصو ینم یبانیافغانستان پشت یدوباره امارت اسالم یایسازمان ملل متحد از اح تیامن یدهد شورا

 هزاره بوده است. عهیش ندگانیافغانستان  شامل نما یاسالم یمذاکره کننده صلح جمهور

 

 اجتماعی به آزادی مذاهب احترام: وضعیت 3بخش 
 
ً  کشور در قومیت و مذهب آنجایکه از  هویت اساس بر نهات حوادث از بسیاری بندی طبقه دارند، تنگاتنگی ارتباط هم با غالبا

 از اذیت و رآزا ادامه از غیرمسلمان های اقلیت سایر و مسیحیان هندوها، ها، سیک. گزارش شده است دشوار اغلب مذهبی

مراسم  شکارآ طور به توانند می هم هنوز آنها که دادند گزارش ها سیک و هندوها اگرچه داده اند، خبر مسلمانان جانب

 و آزار از تریکم موارد سیک ها با  که آنها در مقایسه  با داده  گزارش هندو جامعه اعضای. دهند انجام مذهبی شان را

عنوان کرده  عدم استفاده  لباس مخصوص چون سیک ها را آن و علت اند، بوده روبرو لفظی، آزار و اذیت جمله از اذیت،

 .اند

 

 کسی شانرا یمذهب هویت نبودند حاضر و کردند می زندگی دائمی ترس در مسیحیان و بهائیان ، المللی بین منابع قول به

ت ، با تهدیداکه به مسحیت گرویده بودند و یاهم در حال مطالعۀ  دین مسحیت بودند افراد گزارش ها، برخی طبق. بفهمد

 حیمسی مبلغ" اه ده" که اند زده تخمین مسیحی مختلف از جمله؛ تهدید به مرگ توسط فامیل های شان مواجه بودند.  منابع

 .هستند مسیحیان داخلی آنها از برخی اما خارجی آنها اکثر که دارد وجود کشور در

 

 بت به خودجامعه نسدر  تیو آزار و اذ ضیاز تبع یریجلوگ جهت، آنها یاحمدپیرو مذهب و مسلمانان  انیحیمس ۀبه گفت

 دادند. یادامه م )پنهانی( سری، همچنان به عبادت شان

 

لباس پوشیدن  نحوه در موردرا  یمحل یرهبران مذهب تیآزار و اذدریافت ، از جمله اسالم، همچنان از دایان مختلفزنان 

که  ییل دولت، جاومناطق امن تر تحت کنتر گریند که بر خالف ده ااز زنان گفت ی، برخجهیند. در نته اگزارش داد شان
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 امۀع محالت، در بپوشند، راحت اند هو بدون اینکه لباس مورد تمایل محافظه کاران کنند یمآرامش ند احساس ه ازنان گفت

ً یتقربرقه ادامه می دهند.  دنیپوشبه ها از جمله در کابل،  یولسوالشهری مناطق  یو در برخ ییروستا همه زنان گزارش  با

انجام داده  یکار را با انتخاب شخص نیکه ا ندیگو یم زناناز  تعداد. چادر سرهای شان را می پوشانند ینوعبا داده اند که 

در جامعه، خود  تیامن شیو افزا تیاز آزار و اذ یریبه جلوگ لیو تما یاجتماع یفشارها لیگفته اند که به دل یاریاند، اما بس

 .می دهندکار را انجام  نیا

 

 یفظوء استفاده لس مورد ،می شوندمطلع  اعتقادات شاناز شان  ه ها و همکاران یکه همسا یهنگامند ه اگفت یمسلمانان احمد

ن مسلمانا ۀعجام اعاتاجتم ریارتباط با سا لیکه به دل اظهار نموده اند. آنها یرندقرار می گ یخیابان تیو آزار و اذ و مورد

، تیز آزار و اذخاطر ترس اه که ب گفته اند نهاروبرو شده اند. آنیز  یبا اتهامات جاسوسآنان  ،در خارج از کشور یاحمد

و  گیرندنردم قرار متا مورد توجه شان دارند  تیبه پنهان کردن هو ازیها همچنان ن یاحمدخود را پنهان می کنند.  اعتقادات

نها به آکه  اند هها گفت یاحمد .خواهند شد، خبر داده اند  ، به طور دایم از کشور اخراج در صورت توافق صلح با طالبان

باطی مواجه ارتسایل از طریق اخطاریه ها، پیام های تلیفونی و سایر و میرمستقیو غ میمستق یدهایتهد اعتقادات شان با لیدل

وسط تار و اذیت رفتن آزگایشان از قرار  رایگزارش نکردند ز پولیسرا به  دهایتهد نیا آنها ها گفتند که یاحمد ندگانی. نمااند

 پولیس و دیگر مقامات نیز در حراس بودند.

  

 یتحیمس فکرت شهیو اند تیحیبه مس یدننسبت به گرو یند كه افكار عمومه اگزارش داد گریبار د یحیمسجوامع  ندگانینما

 ای یینهان به ت، همچنایاجتماع تیو آزار و اذ ضیترس از تبع لیبه دل انیحیكه مس می افزایندهمچنان خصمانه است. آنها 

ردند كه كآنها گزارش . شان مب پرداختنبه عبادت  شخصی یا، در خانه هآنكمتر از  انفره ی 10در مجالس كوچك، گاه 

ً از سوي فشارها و تهدیدات عم ا ، ه خی. تاروجود داشته استانصراف از مسیحیت و بازگشت به اسالم  برایها  فامیلدتا

جود و یحیمس یعموم یسایکل چیکردند. همچنان ه یم ریی، اغلب تغعبادات شان از اینکه افشا نشود  یزمان ها و مکان ها

  نداشت.

 

ست تا  ا دهیدباعث گر یمذهب یها تیاقل ریها، هندوها و سا کیتعداد رو به کاهش س  ،یمذهب یها تیبه گفته رهبران اقل

 تیولت حمادو از و هند کیاز جوامع س یندگیو هندو، که به نما کیس یشورا  یبماند. طبق گفته ها یتنها چند عبادتگاه باق

کردند. نرا ذکر نآ قیمانده اند، اگرچه آنها تعداد دق یهندو( در کشور باق معابدگوردوارا و مندر ) 70کند، در مجموع  یم

 آنها در یاه هیوسگفتند که د کیجامعه هندو و س یتوانستند در معابد هندوها به عبادت شان، بپردازند. اعضا یها م ییبودا

ز اه تعداد ک -و پروان  ایپکت  گرهار،هرات،  قندهار، خوست،  نن ،یغزن یها تیشان در وال یمورد غصب عبادتگاه ها

داندن را جهت  بازگر یا تهیکم یمل تیامن یسال حل نشده بود. دفتر شورا انیتا پا -م معلق مانده است  2016آنها از سال 

 .ت  صورت نگرف یگرینوع  اقدامات د چیسال ه انیکرد، اما تا پا سیرا  تأس نیاز نزد غاصب جایداد های مذکور

 

معبد  کی یکیزدگوشت گاو را در نبه فروختن که را های  یقصاباز  یادیزموجودیت شمار ند که آنها ه ارهبران جامعه گفت

 لیدال ندوها بههها و  کیکه س همسایه های شان می دانستند رایز ؛تلقی می کنند یعمد نی، توهمی پردازنددر کابل  ها کیس

 یزباله هان شا همسایه هاند که ه اارش دادگز نیو هندو همچن کی. رهبران ساستفاده نمی کنندگوشت گاو شان از  یمذهب

ه و ن یت محلنه مقاما ، امایت کرده اندشکادر این زمینه به پولیس رسما . اگرچه آنها می انداختن آنانرا در معابد  ۀ شانخان

 .ندنکرد یاقدامهیچگونه  معضل حل این یبرا مساجد امامانهم 

 

 توسط آنها تیاذ وآزار  لیبه دل یدولت کاتببه م شانفرزندان  فرستادناز  هنوزهمو هندو، آنها  کیس جامعه یاعضا ۀبه گفت

اوضاع  شدن میوخ جامعه )سیک و هندو( کم بودن شمار نفوس هر دو لی، اگرچه به دلندورزمی امتناع  شاگردان ریسا

 کتبم کی تنها و هندو گزارش داد که کیس یدر دسترس آنها بود. شورا یخصوص کتبم نهی، فقط چند گزی آنهااقتصاد

بود با ن کاتبم نیند که اه اگفت مجدداو هندو  کیس گانه ندیحال نما نیاست. با ا فعالدر کابل  کتبم کیدر ننگرهار و 

  استادان مجرب، کتب درسی و سایر قرطاسیه جات مورد نیاز مواجه استند.

 

اعالم  یشغل یفرصت ها تیمهاجرت شانرا  كمبود و عدم موجود یاصل لیگذشته دل یدر سال ها كیکه رهبران س یدر حال

 یدهایآنان تهد یآنها به آموزش بوده داست، اما در سال جار یاز عدم دسترس یناش یسواد یب لیبه دل یكردند كه تا حدود

اجرت شان عنوان کرده دولت و حمالت متعدد ماه مارچ  بر آنها را از اسباب مهم مه یناكاف تیحما ،یضد دولت یگروه ها

کردند، مهاجر شدند.  یم لیآنها را تسه متیعز طیشرا کیس یالملل نیب یکه سازمانها ییشان به هند ، جا ادیاند.. تعداد ز
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را  هیپرداخت کرا ییتوانا رایكنند، ز یم یاز خانواده ها در كابل در معابد جامعه زندگ یاریگفتند كه بس كیرهبران س

روند مهاجرت  ،یتیامن یها ینگران شیو افزا یاقتصاد طیو هندو اظهار داشتند که با کاهش شرا کیندارند. هر دو جامعه س

 یسال در کشور باق انیو هندو در پا کیجامعه س یتن از اعضا 400. به گفته رهبران جامعه ، کمتر از افتیخواهد  شیافزا

حوادث سال   جهیدر نت متیعز نیتن بوده است. آنها افزودند که ا 600سال حدود  یبتدارقم در ا نیکه ا یحال رمانده اند، د

پس از حمله بزرگ بر آنها افغانستان را ترک کردند، صورت گرفت. تعداد از  کیس 600تا  500که  یزمان  قایم  دق 2018

 اسالم،  روبرو شده اند. رفتیجهت پذ یمکرر یها یضاها و هندوها همچنان گزارش دادند که آنها با تقا کیس

 

 کوم کردهمح را  خاص سکولر بر خالف اسالم بودند، مراسمرا که  یو سن عهیرهبران ش تعداد ازرسانه ها طبق گزارش 

در  ( توسط این دو مذهب )شیعه و سنی مشترک یها تیاز محکوم های واضح و برجسته گزارش چیحال، ه نی. با ااند

منوع مرا  یعموم یکنسرت ها برگذاری و یقیدر شهر هرات موس عالم دینی کیرسانه ها گزارش دادند که . ستیدست ن

از  دینی  عالم نی. امغاییر با دین اسالم هستند یاجتماع یرسانه ها و یونیزیتلو یبرنامه ها یکرده و اظهار داشت که برخ

مال و اع ریسقانون به ندرت در تف یاجرا یان، مقامات محلناظر ریو سا رسانه ها. به گفته استصدها برخوردار  تیحما

گفته  یآنچه که و لیبه دل را تن 100از  شیب یاین عالم دینشود که  ی. گفته مکرده انددخالت ت عیاز شر این عالم دین قیدق

شخصی نا  زن باروابط  رعایت حجاب توسط زنان و یا هم عدم  که از آن جمله می توان به است تعیشر نیاست نقض قوان

 .و بازداشت کرده است قرار داده ضرب و شتم محرم، مورد

 

متروکه  یهودیقبرستان  کیو  نگه داری می شودمانده در کشور  یباق یهودی نیشهر کابل توسط آخرموجود در  سهیکنتنها 

مسلمانان روکه مت یها مقبره چندین. طبق گزارش ها می گیردمورد استفاده قرار   هنوز هم به عنوان زبالهآن در مجاورت 

 یذهبم مراسم مامتگفت که انجام در افغانستان  باقی مانده  یهودی هاشدند. تن یاستفاده م نگیدپ یبه عنوان مکان ها زین

 سهیدر کن یخارج یو سفارتخانه ها یالملل نیب ینظام یروهاین انیهودی تهدر گذشافزود،  یدشوارتر شده است. و یشبرا

 .کار را انجام دهند نیا ،توانند ینم گرید یتیامن داتیها و تهد ینگران لیبه دلاکنون اما  ،می آمادند

 

، یسر بودمکابل  ائتالف و سفارتخانه ها در ینظام ساتیمختلف همچنان در تأس انیاد مربوط بهافراد  یامکانات عبادت برا

 .ساخته بودمحدود را  یدسترساین  یتیامن یها تیاما محدود

 

ان و چون آموزش زن یاجتماع یها تیفعال ساختنمحدود  یبرا یمحل یرهبران مذهب یهاتالش ازرسانه ها همچنان 

خصی در حوض ش آنعده زنان که .گزارش داده اند می دانستند یاسالم یهابا آموزه ریمغا که آنرا اشتراک آنها در ورزش

ردان حین متوسط  ار تمرین می کردند به رسانه ها از ازار و ازیتدر کابل ابازی می کردند و زنان که در یک جیم در قنده

فامیل  مخالفتبا  مشارکت زنان در ورزش هیعل یسنت دیدگاه های بنابر اوقات  یو گاهرفت و آمد به چنین جاها خبر دادند. 

 .روبرو می شدند های شان 

 

ه ، کاندک مشکو انکشافی یکمک ینسبت به پروژه ها هنوز هم  مسلمانان بعضی از ند کهه اگزارش داد یردولتیغ موسسات

 .پنداشتند یم تیحیمس تقویت دین یغالباً آن را تالش مبهم برا

 

 . پالیسی و مشارکت حکومت ایاالت متحده4بخش 
 

رد ن در موکار با دولت را در راستای درک آزادی مذاهب و اینکه آزادی مذاهب  چرا مهم است و همچنامقامات سفارت 

 با خود تدر جلسا مقامات سفارت به جلسات خود با مقامات ارشد دولتی ادامه داد. حمایت و پذیرش اقلیت های مذهبی

آزادی  در مورد تقوت درک ءعلما یو شورا وزارت حج و اوقاف، دفتر شورای امینت ملی، ریاست جمهوری اعضای دفتر

اد. دامه دمذاهب و همچنان لزوم تقویت ظرفیت دولت در امر مبارزه با افراط گری های مذهبی به رای زنی های خود ا

چه گراردند. کاقلیت های مذهبی با مقامات دولتی دیدار و گفتگو از  حفاظتمقامات ارشد سفارت روی تاکید بر پذیرش و 

ه شکل آنالین تغییر یافته بود و بیشتر جلسات ب  19 –ارهای بنابر محدودیت های ویروس کووید شکل و پلتفورم این دید

 گردیدبرگزار 

 

ایاالت متحده پس از حمله ماه مارچ بر سیک ها با رهبراین جامعه سیک و هندو  دیدار نمودند تا باشد  مقامات ارشد سفارت.

 28به تاریخ  مقامات ارشد سفارت اسم مذهبی شان را انجام دهند، بدانند.که نگرانی ها و اینکه  آنان چقدر می توانند مر
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جهت بحث در مورد روند صلح و حفاظت از اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان، دیدار و گفتگو  با رهبران شیعه مارچ

رات آنها پیرامون روند اکتوبر با اعضای جامعه شیعه جهت بحث در مورد نظ 14کردند. مقامات ارشد سفارت به تاریخ 

مذاکرات صلح و اینکه آنها چگونه می توانند بر جامعه خود از جمله؛ ازادی مذاهب تاثیر گذار باشند، به شکل آنالین دیدار و 

   گفتگو کردند.  

 

کنندۀ  تشویق از نصاب تعلیمی که نباید جهت بحث روی این مسئله که در مدارس یو مذهب یمقامات سفارت با مقامات دولت

دار و ، دیرددگدر قبال اقلیت های مذهبی  و تحمل پذیری  افراط گرایی های مذهبی باشد که در نتیجه منجر به عدم مدار

رام تقویت احت جهت یردولتیو غ یدولت نفعانیذ ریو سا دفتر شورای امنیت ملیخود با  یهماهنگ بهسفارت  .  گفتگو کردند

  مذهبی، ادامه داد. به تنوع 

 

، ها کی، سعهی، از جمله شیمذهب یها تیرهبران اقلوزارت حج و اوقاف،  یبا مقامات دولت را سفارت جلسات منظم مقامات

یگر و همد ملتح تیتقو یدر مورد راه ها برگزار نمود تا یردولتیغ موسسات؛ و علماء مال امامان، ،ها یهندوها و احمد

برای  ده امریکاسفارت بکباری دیگر بر تعهد دولت ایاالت متح. بحث و گفتگو نمایند، الدینی نیب یو گفتگو یمذهب پذیری

ینی در لمای دک سلسله برنامه های را با محققان و عترویج آزادی مذاهب و همدیگر پذیری تاکید نمود. سفارت همچنان ی

قامات م نند.ترویج مدارا و همدیگر پذیری صحبت ک همه والیات برگزار نمود تا در مورد مذهب به عنوان چهار راه جهت

یت وانان در والفبروری، گتمان را از طریق مرکز آموزشی لینکن با شاگردان، فعاالن جامعه مدنی و ج 17سفارت به تاریخ 

را  ت رفته اسمورد حمایت قرار گخوست راه اندازی کرد که در آن در مورد اینکه آزادی مذاهب چگونه در ایاالت متحده 

اقلیت های سیک  فبروری نمایندگان مرکز آموزشی لنیکن والیت غزنی با یک تعداد از 20به تاریخ  مورد بحث قرار دادند. 

بکه مرکز می، ش 21والیت غزنی دیدار داشتند تا در مورد همدیگر پذیری و مدارا بین ادیان صحبت کنند. به تاریخ 

ک اه مبارمتجارب شخصی خود در مورد اینکه مسلمانان امریکایی از  آن ازدر  آموزشی لینکن میزبان سخنرانی بود که

و  ماقوا نی، در چارچوب ارتباطات بنیعالوه بر اتجلیل بعمل می آورند، شریک ساخت.  چگونه رمضان در ایاالت متحده

 چهیراز د یضد نژادپرست یتالش ها لیو تحل هیتجز یبرا ییزگردهایم زبانیدر کشور، مقامات سفارت م یمذهب یها تیهو

 بودند. یاسالم

 

  ندگاننمایو  زناعضای علمای  ؛جمله از ءاعضای شورای علما، ی شیعه و سنینید یمحققان و علما زبانیم سفارت

ترویج  ارزش مبارزه با افراط گرای مذهبی وتا در مورد  ،بود به شکل حظوری و آنالین حج و اوقافارشاد وزارت 

  مدارا بحث و گفتگو کنند.همدیگر پذیری و 

 

 شتراکا، با جنوری 16استفاده کرد. سفارت در  یمذهب یاز آزاد تیحما یبرا یاجتماع یاز رسانه ها همچنانسفارت 

وی رکه   دبرگزار کر ایاالت متحده، یمذهب یآزاد یدر روز جهان ی رازگردیم کی، بوک سیو ف ترییدر تو یجوامع مذهب

زارت وارشد  د. مقاماتمذهب متمرکز بو یمتحده به آزاد االتیو تعهد ااهمیت تاثیر گزاری همدیگر پذیری بر روند صلح 

 کردند. ا محکومدر کابل رها  کیجامعه س ۀ اخیر ماه مارچ برحمل یرسانه ا یها هیانیها و ب تییتو قی، از طرامور خارجه
 االتیا منتشر کرد و بر تعهد یاجتماع یدر شبکه ها یدر مورد تنوع مذهب یگزارشوزارت امور خارجه در ماه ژوئن 

با  نینهمچ یوکند.  یم نیرا تضم یمذهب یآزاد ژهیهمه شهروندان ، به و یبرا یکرد که آزاد دیمتحده به افغانستان تأک

  د.زاران شد ، محکوم کرنمازگ ریدر کابل را که منجر به کشته شدن مال و سا یژوئن به مسجد 7حمله  تریتوئ

 

 درجنوری  16سفارت به تاریخ استفاده کرده است.  یمذهب یاز آزاد تیحما یبرا یاجتماع یاز رسانه ها همچنانسفارت 

آن به  که در بوک برجسته کرد سیو ف ترییدر تو یرا با حضور جوامع مذهب یزگردی، ممتحده االتیدر ا یمذهب یروز آزاد

د مات ارش. مقاصورت گرفت دیتأک یمذهب یاز آزاد کایدولت آمر تیصلح پرداخته و بر حما رونداهمیت تحمل پذیری در 

ابل را کها در  کیجامعه ساخیر ماه مارچ بر حمالت  یرسانه ا یها هیانیها و ب تییتو قیوزارت امور خارجه از طر

ر پیامی را د سفارت ایاالت متحد در کابلدر روز جهانی تنوع مذهبی در ماه جون، راس ویلسون شارژدفیر  .محکوم کردند

ا هآزادی  تمامی انواع به که در آن رسانه های اجتماعی شریک ساخت که در آن از تعهد ایاالت متحده با افغانستان

در  را سجدجون  که یک مماه  دوم حمله او همچنان خبر داد.  احترام صورت بگیرد،شهروندان از جمله؛  آزادی مذهبی 

 وم نمود.یتر محکو در نتیجه آن به شمول  مال امام جندین تن از نمازگزاران کشته شدند، از طریق تو قرار دادهدف  کابل


