
 نگاهی به وضعيت مسلمانان در آمريكا
 

به گفته ابراهيم هوپر، کارشناس شورای روابط آمریکا و اسالم، اولين گروه از مسلمانانی که به آمریکا آمدند نه به خواست خود بلکه به 
  : زور سرنيزه به این کشور آورده شدند

احتماال بيست درصد از برده هایی که از آفریقا آورده . ریقا آورده شدنداولين مسلمانانی که به آمریکا آمدند برده هایی بودند که از آف"
اما آنهایی که ماندند مجبور به تغيير دین . ما گزارشهایی داریم که برخی برده های مسلمان به آفریقا بازگشتند. شدند مسلمان بودند

  ."خود شده و مسيحی شدند

 از مناطق 1912 تا 1875 آمریکا نخستين موج مهاجران مسلمان در سالهای بر اساس گزارش های منتشر شده توسط وزارت خارجه
بيشتر این مهاجران بدالیل اقتصادی و یا از ترس . تحت حاکميت امپراطوری عثمانی یعنی خاورميانه و اروپای شرقی به آمریکا آمدند

  .خدمت در ارتش عثمانی در زمان جنگ جهانی اول به آمریکا وارد شدند

 برخی مناطق تحت حکومت سرپرستییان جنگ جهانی اول که به فروپاشی امپراطوری عثمانی انجاميد کشورهای غربی پس از پا
دالیل سياسی همراه با وضعيت بد اقتصادی ناشی از جنگ جهانی . عثمانی نظير سوریه، لبنان، فلسطين و اردن را بر عهده گرفتند

  .کرداول موج دوم مهاجران مسلمان را راهی آمریکا 

تغيير قوانين مهاجرت آمریکا در دهه پنجاه ميالدی شرایط را برای عزیمت موج بعدی مسلمانان این بار از اروپای شرقی، شوروی سابق 
م مهاجران مسلمان بر خالف موج های پيشين از تحصيالت بيشتری برخودار بوده در موج سو. و هند و پاکستان به این کشور مهيا کرد

  . و به جای مناطق روستایی در شهرهای بزرگی نظير نيویورک و شيکاگو رحل اقامت افکندند

س جمهور وقت  و به دنبال بهبود بيش از پيش قوانين مهاجرت توسط ليندون جانسون، رئي1965و باالخره موج چهارم مهاجران از سال 
  .مهاجران این موج نظير گذشته به دالیل سياسی ، اقتصادی و تحصيلی به آمریکا آمده اند. آمریکا، آغاز شد که تا به امروز ادامه دارد

  . مسلمان در  ایاالت متحده آمریکا زندگی می کنند7000،000مجموعا حدود 

 مسجد  در سراسر 1200 عه مسلمانان منتشر کرد حاکی از وجود بيش از درباره جام2001آمارهایی که وزارت خارجه آمریکا در سال 
  . این کشور است

بر اساس این بررسی وزارت .  درصدی را نشان می دهد25 یک افزایش 1994این رقم در مقایسه با تعداد مساجد آمریکا در سال 
یعنی بطور متوسط در هر مسجد . هستند ود در ارتباطخارجه آمریکا در حدود دو ميليون مسلمان در آمریکا با مساجد محل زندگی خ

  . نفر عبادت می کنند1600آمریکا 

  . از این تعداد سی درصد تازه مسلمان، بيست و پنج درصد عرب و یک درصد ترک هستند

  . تعداد ایرانيان شرکت کننده در مراسم مذهبی مساجد هفت دهم درصد یعنی حدود چهارده هزار نفر برآورد شده است


