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ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ »آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ« ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ و اﺧﻼق ﺗﮭﯿﮫ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد را روز ﺑﯿﺴﺘﻢ آذر ﻣﺎه ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﺎوی ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران )آﺗﺌﯿﺴﺖ ھﺎ( را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻓﻮق ،ﻧﺎم اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ھﻔﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
.اﻋﺪام روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ روزﻧﺎﻣﮫ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻔﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن »ﺿﺪ ﮐﻔﺮ« ﺑﮫ
ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا در آورده اﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻣﺎر
اﻋﺪام ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« اﺳﺖ .ﺷﺶ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻮدان ،ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ اﺳﺖ .در ﻧﻘﺸﮫ ﻓﻮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ
.ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ
در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﯾﮑﯽ از ھﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران ،اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان
 ٢٣ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻤﺰه ﮐﺎﺷﻐﺮی در ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﺑﮫ رﻏﻢ آﻧﮑﮫ
ﻣﺤﻤﺪ را اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺪاﺳﺖ وی ﺑﺎوری ﻧﺪارد .ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺷﻐﺮی را ﺑﮫ ﮐﻔﺮ
ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وی ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﮐﺸﻮر ﺑﮕﺮﯾﺰد در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮای
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺮواز در ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ .ﺣﻤﺰه ﮐﺎﺷﻐﺮی ھﻢ اﮐﻨﻮن در اﻧﺘﻈﺎر
.ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﮫ ﺟﺮم ﮐﻔﺮ در ﻣﻮرد او ﺑﮫ اﺟﺮا در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﮫ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﺎﻓﺮان ﺑﮫ ﻧﺪرت در اﯾﻦ ھﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﮭﺪﯾﺪی ﮐﮫ از
ﻧﺎﺣﯿﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺎس آزادی ﻣﺬھﺐ و ﻋﻘﯿﺪه در اﯾﻦ
.ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺑﻮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
.ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری را از ﺑﯿﻢ ﻣﺠﺎزات وادار ﺑﮫ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺑﺎورھﺎﯾﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
در ﮔﺰارش اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ و اﺧﻼق ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ زﻧﺪان را ﺑﺮای آﺗﺌﯿﺴﺖ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺼﺮ
و اﻧﺪوﻧﺰی ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ
.ﮐﻨﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮫ
.ﺣﻘﻮق ازدواج ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﻨﺮ ﺑﯿﻠﮫ ﻓﻠﺖ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﮫ آزادی ﻣﺬھﺐ و ﻋﻘﯿﺪه ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ
.ﮐﮫ »آﺗﺌﯿﺴﻢ« از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎظﺖ ﻗﺮار دارد
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