
 طلوع اسالم در آمريكا 
   

به يكى از آانونهاى فراگير در       جامعه مسلمانان آمريكا بعد از چند سال موجوديت آم فروغ، به تدريج           
، زمانى آه رئيس جمهور آيزنهاور، در مراسم افتتاح             1954در سال    .  شود صحنه ملى تبديل مى    

نان به چشم بيگانه      عنوان دينى عجيب و به مسلما          مسجد واشنگتن شرآت آرد، اسالم به         
هيچ نشانى از يك جامعه مبتنى بر اسالم در بين محافل رسمى آمريكا وجود                  .  شد نگريسته مى 

اين وضعيت تا چهار دهه بعد، زمانى آه در آاخ سفيد از اسالم ذآرى به ميان آمد، تداوم                    .  نداشت
ادت پيروان اديان   آلينتون، اولين رئيس جمهورى است آه در هنگام اشاره به مكانهاى عب                .  يافت

استفاده آرد و متعاقبا اصطالح         "  ها و مساجد     آليساها، آنيسه  "  مهم در آشور، از عبارات           
آه به عنوان جوامع مذهبى در آمريكا فعاليت            "  مسيحيان و يهوديان   "را به عبارات      "  مسلمانان"

  . شناخت تآلينتون با اين اقدامات مسلمانان اين سرزمين را به سمي                  .  آنند، اضافه نمود     مى
شوراى مسلمانان آمريكا آه عمدتا به منظور تقويت جامعه مسلمانان آمريكا در نظر گرفته شده                    

، جامعه مسلمانان آمريكا،    1991از سال   .  بود، همزمان با شروع به آار دولت آلينتون تاسيس شد          
.  است به عمل آورده   تالشهايى را به منظور آموزش و تشويق مسلمانان در زندگى سياسى ملت             

اين جامعه، از طرف مسلمانان اختيار جامعى را به منظور تاثيرگذارى بر منافع قانونى در سطوح                      
  . ايالتى و فدرالى آسب آرده است                                                                                                       

اين .  باشد مى"   آمريكايى -شوراى ارتباطات اسالمى     "دومين سازمان شناخته شده مسلمانان،        
 ارگانهاى مهم و موفق در عرصه دفاع         تاسيس و در مدت آوتاهى به يكى از        1994سازمان در سال    

برانگيزى را در مبارزه     اين سازمان طى چند سال، اقدامات تحسين       .  از حقوق مسلمانان تبديل شد    
آه مقر آن ابتدا    "  شوراى امور عمومى مسلمانان   .  "با تعصبات منفى مذهبى به عمل آورده است        

خط مقدم جبهه، آغازگر مبارزات      عنوان   در ساحل غربى قرار داشت، سازمان ديگرى است آه به            
شوراى مذآور اخيرا به منظور انجام البيهاى مداوم در پايتخت،            .  باشد مسلمانان در آن منطقه مى     

اما اين البيها در آاليفرنيا طبق روال عادى صورت         .  اقدام به افتتاح يك دفتر در واشنگتن نموده است        
اى به آگاهى آاخ سفيد          قابل مالحظه   اين سه سازمان حضور مسلمانان را به طور             .  گيرد مى

  . اند رسانيده
 با تعدادى از زنان مسلمان آه جزء هيات آمريكايى شرآت آننده در              1994هيالرى آلينتون در سال     

چنين تماسهايى تاثير بسزايى در ايجاد آگاهى از اسالم         .  بودند، مالقات آرد  "  اجالس زنان در پكن   "
 آلينتون در دوره اول رياست جمهورى خود، پيامهاى تبريكى به            بيل.  گذارد در واشنگتن بر جاى مى    

امروزه اين  .  مناسبت فرا رسيدن اعياد مبارك فطر و قربان خطاب به مسلمانان آمريكا صادر نمود                   
باشند و ارتباطى به      گونه پيامها بسيار معمول شده است آه مخاطب آن، مسلمانان آمريكا مى                

  . جهان اسالم ندارد                                                                                                                              
اى مانند عيد فطر، نمايش جالبى از حضور ملى مسلمانان ارائه                  در حال حاضر، حوادث ساالنه      

 به منظور تبيين مبانى جامعه اسالمى در لوس آنجلس ترتيب             1966 جشن ماه مه سال   .  دهد مى
تشكيل "  جامعه زنان مسلمان  "مانان و   اين برنامه، به ابتكار شوراى امور عمومى مسل         .  يافته بود 

  . شد
  . هاى ملى آمريكا است     طور آلى همه اين فعاليتها، مؤيد حضور يكپارچه مسلمانان در صحنه                به

مسلمانان آمريكايى براى رهايى        "در زمان نوشتن اين مقاله، يك گروه جديد تحت عنوان                        
 و فعاليتهاى مذهبى سازمانهاى       شكل گرفته است    با تمرآز آارى باال در پايتخت        "  المقدس بيت

بسيارى از  .  باشد دار اسالم در آمريكا مى      محلى، مراآز اسالمى و مساجد، نشان از حضور ريشه          
  . باشند سازمانهاى فعال محلى، در پى گسترش دامنه فعاليتهاى خود به خارج از مرزها مى                        

.  را به همراه داشته است     شناسايى روزافزون مسلمانان، انتصاب آنان به پستها و مشاغل دولتى          
شمارى از آنان به سمتها و مقامهاى مختلفى در سطوح شهرى، ايالتى و حتى آشورى نايل                        

سال گذشته يك مسلمان مبارز به نام اسالم صديقى به سمت معاون وزير آشاورزى                    .  اند آمده
يسيون آزادى  آم"  چندى پيش نيز يكى از فعالين برجسته، ليال المراياتى به عضويت             .  منصوب شد 

حضور نظير خواجه، فعال برجسته     .  ، سازمان دفاع از حقوق اقليتها در جهان، منصوب شد          "مذهبى
لوس آنجلس در هيات بين االديان جسى جكسون آه به منظور آزادى اسراى آمريكا به بلگراد                         

ئز اهميت  حا اين امر از آن جهت     .  اعزام شده بودند، افق روشنى را براى مسلمانان آمريكا رقم زد             
آشيها در   است آه حضور مسلمانان در آمريكا را براى اسلوبودان ميلوشويچ، مسبب اصلى نسل               

  . نمايد بوسنى و هرزگوين، يادآورى مى                                                                                                  
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طى برگزارى همايش جامعه مسلمانان آمريكا، در هفته اول ماه مه، سندى برگر، مشاور امنيت                   
خ سفيد ارائه داد آه با شگفتى تعدادى از          ملى رئيس جمهور، گزارشى از جامعه مسلمانان در آا         

بيان اين  .  او جامعه مسلمانان را به عنوان پلى به جهان اسالم معرفى آرد                 .  حضار روبرو گرديد   
موضوع از يك طرف، مايه مباهات و خوشحالى و از طرف ديگر، يك چالش اساسى را براى                               

بدون شك، در سطح ملى، حضور        .  دنماي مسلمانان به منظور برآوردن توقعات مورد نظر ايجاد مى           
باشد و فرصتهاى تاثيرگذارى قابل توجهى را براى آنان به ارمغان               مسلمانان در حال گسترش مى     

  . آورده است                                                                                                                                       
آند و   استقبال مى )  تكثرگرايى(سنت پلوراليسم    جامعه دموآراتيك آمريكا از اسالم به منظور تقويت       

يك نيروى سازنده در بازسازى معنوى و اخالقى ملت          به مسلمانان اين امكان را داده است آه به           
  . آمريكا تبديل شوند

 على پارياد: ترجمه               غالم حنيف                 31/5/1999واشنگتن پست، : منبع
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