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چکيده
اغلب مسلمانان در ایاالت متحده آمریکا از تبعیض و بی عدالتی جامعه و نظام سیاسی این کشور رنج برده و آن را ناشی از پدیده
اسالمهراسی تلقی میکنند .اسالمهراسی علیه مسلمانان در ایاالت متحده آمریکا یک پدیدده سدااتارو و مبتندی بدر آمدوزههداو
ایدئولوژیک و نهادینه است .در این مقاله کوشش اواهیم نمود به این پرسشها پاسخ دهیم که سااتارها و نهادهاو اسدالمسدتی
در ایاالت متحده چگونه تحت تأثیر اندیشه نومحافظه کارو قرار گرفتهاند؟ و مشی فکدرو اسدالمهراسدی چگونده بده گسدتر
اسالمهراسی در این کشور دامن میزند؟ و این بینش اسالمستی در سطح نظام سیاسدی آمریکدا چده پیامددهایی علیده مسدلمانان
آمریکا در پی دارد؟ پس از تج یه وتحلیل شرایط مسلمانان در آمریکا بر این باور هستیم که اصلیترین آموزه فکرو تبعیض علیه
مسلمانان و دیگر اقلیتها در ایاالت متحده ،نظام فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادو نومحافظهکارو است .اصلیتدرین ثمدره
این نظام تولید نابرابرو است؛ بنابراین ،در چارچوب این نظام ،برابرو مسلمانان بدا نببگدان سیاسدی و صدا بان سدرمایه امدرو
دشوار است و کارکرد اصلی سیستم سیاسی فظ این نابرابرو است .براو همین نهادها و سااتارهاو سرمایهساالر اسالمستی با
اعطاو بودجه به سیستم سیاسی اسالمهراسی را گستر

داده که از مهمتدرین پیامددهاو آن ایجداد تنگندا در زیسدت اجتمداعی،

قوقی و مذهبی مسلمانان در آمریکا است .چارچوب نظرو این مقاله بر مبناو اندیشه نومحافظدهکدارو ررا دیشدده اسدت و
رو

تحقیق نی داراو رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-کمی میباشد و رو

گردآورو دادهها نید بدر مبنداو کتابباندهاو و

منابع معتبر اینترنتی میباشد.
کليدواژهها :مسلمان؛ ایاالت متحده آمریکا؛ اسالمهراسی؛ نومحافظهکارو؛ نابرابرو.
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مقدمه
ایاالت متحده آمریکدا ا ملهده وشداییایی اکد

وده هدییغد مده ی ددادر دی م رده ی اید

ا دا

دماوراکی ،یلاای ماید اتهام کا مار یای غ ردولتی و وشاییای تجهیهنظرطهب نظام د ناللهل دی م ره هم
احقاق حقاق اقه

ناخاشایره مسهلانار دی ایاالت متحه آمریکدا مدانی

یا نظ ر مسهلانار داد اک  .وضع

دغرنجتر میشاد وه اکالمیراکی دی کطح ک ست ک اکی این وشای دایای ییشدهیدای قدای و تداییخی اکد .
اکالمیراکی دی این وشای د ش ا یر چ ز تاکط نامحافظه ودایار ،دعده ا یدا د کدبتامهر دده دایت افراطدی
ترویج شه اک  ،طایی وه امرو دی آمریکا میتاار ا
کا ماریا و یکانهیا دی آمریکا تهه غ میشاد .رع

رع

اکالمیراکی 1نام درد وه تاکط انااع نهادیا،

اکدالمیراکدی تاکدط نامحافظدهودایار ،دی کدا ماریدا و

نهادیا و مامعه آمریکا نهادیره شه و گسترش یافته اک .
نامحافظهوایار وه دی دول یای ملهاییخاا نفاذ داینه حهاقل دی یا د ایال  ،ییهدرار مریدار ا دهی
ملهایی خاا قاان ن ضه مسهلانار یا معرفی یا ا آر حلای

وردنه .دی طا مهای ات انتخاداتی  2016ایاالت

متحه  ،لفاظی یای اکالم یراکی ،شکل پذیرفته شه ای ا تعصب داد وه درای گسترش ترس و مهب آیا مداید
اکتفاد قرای میگرف  .تعصب ضه مسهلانار دی ایاالت متحه ا شهکه قادلتامهی ا دادمه اکدتفاد مدیورده
( هددهالهادی .)5 :2018 ،2مروددز پ شددرف

آمریکددا 3گددزایش مددیدیدده ودده تعددهاد یددادی ا ک اکددتلهایار
گسدترد

ملهایی خاا دی تلام کطاح حکامتی وماد داینه وده گفتلدار ضهاکدالمی یا وده تاکدط ائدتال

دا یگرار ضهاکالمی دی شهکه اکالمیراکی تهه غ میشاد پذیرفتدهانده .ددااینحدا  ،شدگف انگ زتدرین نلانده ا
مافق

ن رویای ضهاکالمی آمریکا دی انتخاب حزب ملهایی خاا ده راار یک پهتفرم نهادی ددرای تدرویج

لفاظی یا و احساکات ضهاکالمی ،یک هر دوناله ترامپ ده ییاک ملهایی اک  .ترامپ چ زی شه ه ده چهدر
یاک

افراطی دی آمریکا داد اک  .انتخادات ییاک

مراح یاک

4

افراطی مانره «دریتهایت » تح

ملهایی تا حهی ا طریق حلای

تأث ر داد اک

(ماییرا

ا یکانه یای خهدری

و اکتاورمر.)18-17 :2020 ،

دی چر ن فضایی مسهلانار ا ا لا انااع تهع ضیا ه ه خاد نایاضی یستره و دی مامعده متکردر آمریکدا دده
ش ا یررمرهانه ای ده حاش ه یانه شه انه؛ درادراین مسئهه مهلی وه دا آر یودهیو یست ایدن اکد
شهکهیا و دهطایوهی رع

وده نهادیدا،

اکالمیراکی دعه ا یا د کبتامهر و ی مار ددا یوی ودای آمدهر نامحافظدهودایار

1. Islamophobia industry
2. Abdulhadi
3. Center for American Progress
4. Breitbart
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یشه و گسترش د شتری یافته و دی این مقالده ددر آند تدا تدأث ر کداختایی و ایدهئالاکیک نامحافظدهودایار دی
اکالمیراکی یا دی ایاالت متحه دریکی ور .

شکلگ ری رع

لذا دی این مقاله واشش خاای نلاد ده این پرکشیا پاکخ دی وه کاختاییا و نهادیای اکدالمکدت ز دی
ایاالت متحه چگانه تح

تأث ر انهیشه نامحافظهوایی قرای گرفتهانه؟ اکالمکت زی یایج دی ایاالت متحده ا

چده آدشددخاییایی فکددری و ایددهئالاکیک دهدر مددیدددرد؟ و مشددی فکددری اکدالمیراکددی چگاندده ددده گسددترش
اکالم یراکی دی این وشای دامن می نه؟ پس ا تجزیهوتحه ل شرایط مسهلانار دی آمریکا در ایدن دداوی یسدت
وه ا هیترین آما فکری تهع ض ه ه مسهلانار و دیگر اقه

یا دی ایاالت متحده  ،نظدام فریرگدی ،ک اکدی،

امتلا ی و اقتصادی نامحافظدهودایی اکد  .ا دهیتدرین ثلدر ایدن نظدام تال ده ندادرادری اکد ؛ دردادراین ،دی
چایچاب این نظام ،درادری مسهلانار دا نخهگار ک اکی و احهار کرمایه امری دشاای اکد

و ودایورد ا دهی

ک ست ک اکی حفظ این نادرادری اک  .درای یل ن نهادیدا و کداختاییای کدرمایه کداالی اکدالمکدت ز ددا ا طدای
دادمه ده ک ست ک اکی اکالم یراکی یا گسترش داد وده ا مهد تدرین پ امدهیای آر ایجداد ترگردا دی یسد
امتلا ی ،حقاقی و مذیهی مسهلانار دی آمریکا اک .

پيشينه پژوهش
گفتری اک
ماار اک
حا

وه ادد ات دانشگایی دی ماید اکالمیراکی یو ده گسترش اک  ،اما ددا ایدن حدا یردا نسدهتا

و د شتر آر در پ امهیای آر متلروز اک ؛ یعری ده تأث رات نگرش یای ضهاکالم و ضهمسهلانار دی

لامی و نهگی مسهلانار د شتر تامه شه اک

(پرت و وودالک .)2 :2016 ،ولی دی کدا یدای اخ در

یایکاییای درای مقادهه دا اکالمیراکی تاکط مراوز حقاق دشری ایائه شه اک

وه دده آریدا اشدای خداای

ورد .دی ایرجا ده چره نلانه ا آثای شاخص و مه دی این م ره اشای میور .
دیش ری ( )1392دی وتاب خاد دا راار «اکالمیراکی دی غرب :مرگ کرد مهیه فریرگی ه ه مسدهلانار
دی آمریکا و انگهستار» ،ده ته ن در ادیا و نهادیای فعا دی تشهیه اکالم یراکی دی آمریکا و دریتان دا پرداختده و
کا وواییا ،ادزای ایائه تصایر نادیک

ا اکالم آر یا در افکای لامی و نهادیای امتلا ی ،فریرگی ،اقتصدادی

و ک اکی غرب یا ماید دریکی قرای داد اک .
آم هی و قاکلی ( )1394دی مقالده خداد ددا رداار «اتداقیدای فکدر ایداالت متحده و انگهسدتار دی تدرویج
اکالمیراکی (تحه ل گفتلار)» ،ادتها ده مفهام و پ ش ره یایهرد اکالمیراکی دی غرب پرداخته و کبس نقش پرج
اتاق فکر آمریکا و که اتاق فکر انگهد س دی تکداین ایدن یایهدرد مهتردی ددر وتدب و مقالدهیدای مرتشدر شده و
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ماضعگ ری مهیرار و فعاالر این اتاق یا یا د ار ورد اک  .این مقاله دا اکتفاد ا یوش تحه ل گفتلانی اینس
الوالو 1و شانتا مافه 2تحه ل شه اک .
مروز پ شرف

آمریکا دی وتادی وه دی کا  2011مرتشر نلاد ده ایت دق ق ده تحه ل نهادیا ،کا ماریدا

و افرادی پرداخته اک

وه دی یشه و گسترش رع

اکالمیراکدی دی آمریکدا تأث رگدذای یسدتره .ایدن مرودز

یلچر ن دی گزایشیای دق ق خاد ده در ادیا و نهادیایی پرداخته اک

وه دا تأم ن دادمه و ولکیای مالی ده

شهکهیای اکالمیراکی دی آمریکا نقش مهلی یا داشتهانه.
دی کبتامهر  ،2017مروز وایتر ،3یک کلبا یام د ن اللههی متشکل ا دانشلرهار ،یو نامه نگایار ،ددا یگرار
مامعه مهنی و ییهرار مذیهی یا درای ایجاد یک واورش اکتراتژیک و پایهای دی درادر اکالمیراکی درگزای ورد
و دی وتاب خاد دا راار «مقادهه دا رع

اکالمیراکی ده کای اکتراتژی مؤثرتر» ،اکتراتژییدا و ادزاییدایی یا

درای مهای دا گسترش اکالمیراکی و ایجاد فریرگ احترام ده حقداق دشدر مهدانی تاکدط نایسدرهگار لدهتا
مسهلار ایائه ورد اک  .این وتاب دی می کا  2018ده چاپ یک ه اک .
مروز یوادط اکالمی-آمریکایی ( )cairن ز گزایشیا و اخهای مرتهط دا اکالمیراکی یا دی وبکدای

خداد

مرتشر میوره و این مروز دا گزایشیا و ایائده یایکاییدا کدعی مدیورده وده ا اکدالمیراکدی و تهعد ض ه ده
مسهلانار دی آمریکا مهاگ ری وره.

مبانی نظری و روش تحقيق
یویکرد نظری در مهرای دیهگا نامحافظهوایی طراحیشه اک  .نامحافظهودایی گاندهای ا ایدهئالاکی
ک اکی محافظهوایی وه ویژگییای محافظهوایی کرتی یا دا فردگرایی ک اکی و تأی ه وامه شرایط دا ای آ اد
ده ولان سد و

ترو ب می وره .نامحافظه وایی دی دیه  1970دی ایاالت متحه دی م ار یوشرفکرانی وه نسه
فریرگ ضهفریرگ دیه  1960د زای دادنه ،ده ویژ یادیکال س ک اکی و دشلری آر دا اقتهای ،ر
وماد آمه (دایر اللعای

دریتان کا .)2016 ،میتاار گف

ایهئالاکی نامحافظهوایی کده دوی ا دهی داشدته

اک  :نخس  ،محافظهوایی ل هرا وه دی دویار اوج ل هرال س یفتهیفته ا اثرش در مالک
ک اکی و امتلدا ی واکد

و کدر

دده

م ن و پهیکاالیی

و ا دا ل هرال سد یا پدذیرف  .دوم ،محافظده ودایی پهیکداالیانه وده ددا پ دهایش

دول یای مهاخههگرا و درو دحرار دی اقتصاد دا ایی ،دای دیگدر دده ا دا پهیکداالیی پ شد ن دا گشد

وا

1. Ernesto Laclau
2. Chantal Mouffe
3. Carter center
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فراگ ر پشت هانی ورد .کام ،نامحافظه وایی وه ده ا ا اقتصاد آ اد دا گشته و دی چدایچاب ل هرال سد

آما ای ده نام «یاکد

ندا» یا پهیده آوید اکد

(ماکدیندژاد و حسد نپدای .)40 :1387 ،نامحافظدهودایار ا

یوشرفکرار لاما یهادی و چپگرا دادنه وه دا ا تقاد ده درتری تلهر غرب دهخصدا
اقتصاد دا ای آ اد و ل هرا دماوراکی یا ترویج ورد و دا نحههای ا مس ح
ه ان س یای انج هی مرتهط یستره .مه
تاییخی میداشه .یکال
دی واقع دی ک اک

آمریکا ا نظر این گرو یک مه

آمریکا یکانهر خ ر دی مهار اک
و حکام

رداار یاکد

اکتررایی اکد

مسد حی یدا

و دایای یکدال

( هاکی اشهقی.)187 :1391،

وشاییای غردی دی آخرین دیهیای که د ست یگدهیدایی ا ل هرال سد و

محافظهوایی دا یکهیگر ترو بشه و ا آر پهیه یاک
دیدای ک اک

تح

نداع آمریکدایی آر،

نا ده وماد آمده اکد  .رداار یاکد
1

ندا ددهویدژ
2

حزب محافظهوای انگهستار دی دویار تاچر و حزب ملهاییخاا آمریکا دی دوی ییگار دده

وای یفته اک  .دهطدایوهی یاکد

ندا ،ا نظدر اخالقدی و فریرگدی و امتلدا ی محافظدهودای اکد

نادرادری یای طه عی ،مهاگ ری ا گسترش حقاق امتلا ی شهرونهار ،دول

و ا حفدظ

ن رومره ،ا ا مذیهی ،خدانااد

دهمرزله در اد مامعه و تضع ف اتحادیهیای وایگری دفاع میوره .ا لحاظ امتلا ی ن ز دا ودای ندار خاندهدای و
آ ادییای مرسی و مرهش فل ر س مخالف
یاک

میوی د (دش ریه.)186 :1378 ،

نا ،محافظهوای د ش ا یر چ ز میخاایده اقتدهای یا ددا پدس آوید و دده ای شیدای کدرتی ددهویدژ

آریایی وه دا خانااد  ،دین و مذیب و مه

پ انه داید دا گردد .ا تقاد در این اک

و احترام ،ضامن ثهات امتلا ی میشداد و ایدن دی حدالی اکد

وه اقتهای دا ایجاد انضدها

وده ای شیدا و فریردگ مشدترک ،یلهسدتگی
3

امتلا ی ده وماد میآوید و نهگی متلهنانه یا ملکن میکا د؛ درادراین ،یوادایی  ،و «وای خاد یا وردر» وه
ده نظدر مدییکده ای شیدای دیده  1960یسدتره ،دشدلرار نامحافظدهودایی دده حسداب مدیآیرده .مرهده دیگدر
نامحافظهوای ی ،نگرانی آر ا دیهر ظهای ماامع چره فریرگی و چرده مدذیهی اکد  ،چراوده ایدن ماامدع یا
مراقشهدرانگ ز و دهطای ذاتی ناپایهای می دانره .این ماضع دا شکل محهود ناک انال س ن ز وه نسه ده چرهگانگی
فریرگی و تأث ر یو افزور مجلا ه فرامهی مانره کا مار مهل و اتحادیه ایوپا ددهد ن اکد

پ انده داید (ی داود،

 .)77 :1389نامحافظه وایار اول ه دا اکتفاد ا پایه یای اخالقی آماد ای وه دین فدرای مدیودرد ،ددهور ایرکده
لزوما خاد مذیهی داشره نامحافظه وایی یا یلرا دا ایهئالاکی افالطانی ا طریق قرائ

ایائه شه تاکدط لئدا

1. Margaret Thatcher
2. Ronald Reagan

 ،Permissiveness .1اجازه دادن به مردم که گزینش اخالقی خاص خود را به عمل آورند ،رواداری بدان معناست که هيچ گونه ارزش
اقتدار آميزی وجود ندارد.
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اشتراوس وه اغهب ا او ده راار پهی ایهئالاکیک نامحافظهوایی یاد میشاد ،در ار گذاشتره و ا این طریق ده
دنها تغ ر مه

داخهی آمریکا دادنه .اکتفاد ا دین رفا ده این دل ل داد وده دسدته اخالقدی

دادر ده ک اک

یهادی-مس حی مر دایهیا و نهایهیا یا مشخص می نلاد یافتن اخالق ا طریق آیمار یای ککاالییسلی مرجر
ده ویشکستگی اخالقی ،مرای

و و وایی می شاد .ده معرای واقعی افالطانی ،نامحافظه وایار دییافتده دادنده

وه چه چ زی درای آمریکا دهتر اک
نامحافظه وایانه دی ک اکد

و وظ فه خاد می دانستره وه مردم گلرا و دعها مهار یا ا طریق ودایدرد

خدایمی ،دده قدل خداد یدهای

وررده (مکگه رچدی)2 :2019 ،؛ دردادراین انهیشده

نامحافظهوایی دی پاکخ ده چالش یای مهین ته دی آمریکا گسدترش یافد

وده دد ش ا یدر چ دز دا گشد

دده

کر یای ا ل غردی و یویکردیای دیری–مذیهی دی آمریکا ا ویژگییای شاخص آر داد اک .
اما دی این قسل

دایه یوش تحق ق یا مشخص ور  .ناع یوش تحق ق دایای یویکدرد تا د فی و ا نداع

یلهستگی میداشه؛ و ا نظر تجزیهوتحه ل اطال ات و داد یا ،ده ایت تحه ل-ولی میداشه .ده این ایت
نلاداییای ولی دی این مقاله وماد داید ماید تجزیهوتحه ل قرای میگ رنه و دیگر دخشیای مقاله ده ایت
تا فی و و فی ایائه میشاد .یلچرد ن ،یوش گدردآویی داد یدا ددر مهردای یوش وتادخاندهای و مردادع معتهدر
ایرترنتی میداشه.

اسالمهراسی در آمریکا :حوزه نظر و عمل
ا یا د کبتامهر  ،2001این تصای وه ایاالت متحه و دن ای اکدالم دی مرحهدهی تصدادم قرایگرفتدهانده ،دده
ایت نا ی داوی قهیت گرف  .مخالفار ،این نظریه یا وه دهوک ههی درناید لائ س و کامائل یانت رگتار ایائه
شه  ،مرگ داش دا تروییس یا ،نه وای ایی ه ه القا ه و متحهار این مریار ،دهکه نهرد غا آکدای ترو دب
یهادی-مس حی ،ه ه مهار اکالم ای یادی می ورره (دیف داس .)187 :2007 ،ادعداد و اضدالع اکدالم یراکدی دی
ایاالت متحه دی دو کطح انهیشهای و لهی مطرحانه :ا ح ث انهیشهای درخی ا انهیشلرهار آمریکایی مانره
کامائل یانت رگتار 1د ن اکالم ،خشان

و تروییس یک یادطه هّی درقرای می وررده .ا نظدر آر یدا مهداد یدک

ماضاع محایی دی درداش یله مسهلانار ا مهار می داشه .کامائل یدانت رگتار دی وتداب درخداید تلدهر یدا
دحث ورد اک

وه مسئهه له درای غرب در ادگرایی اکالمی ن س

دهکه خاد اکالم اک  .اکالم یک تلهر

ا مه یای مختهف وه مردم آر ده درتری فریرگی خاد ا تقاد داینه و حق در شدهر قهیتشدار آر یدا یا نگدرار
نلاد اک

(یانت رگتار.)1996 ،

1. Samuel Phillips Huntington
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مطادق این نظریه ،اکالم ده راار یک حدا تلدهنی ،چالشدی لده ددرای حدا تلدهنی غدرب و آمریکدا
محساب می شاد .یانت رگتار مانی نظریه خداد یا ایائده داد وده آمریکدا دی نت جده فروپاشدی شدایوی ددا خد
اکتراتژیک ماامه داد و ی چ گانه مرهعی درای معردا دادر و یاید

دخشد هر دده ک اکد یدای خداد دی اخت دای

نهاش  .لذا دی این مقطع ،اشای ده تههیه در ادگرایی اکالمی میتاانس

خ مزددای یا پدر ورده (کده لانی پدای

لک .)86 :1389 ،درناید لائ س 1وه ا نامحافظدهودایار آمریکدا محسداب مدیشداد ،معتقده اکد  :اکدالم ددا
مجلا ه مرحصرده فرد خاد ا ا ا حقاقی مرهیج دی قاان ن شریع  ،دی تضاد دا ل هرا -دماوراکی اک
خاانش لائ س ،متقادال مرحصرده فرد و ناکا گای اک

درادراین تعایض امتراب ناپذیر اک

و دا

(مکگه رچدی:2019 ،

.)4
این تلروز در «مسهلار ده راار دشلن» اک

وه دی دوی معا ر دا تز «درخاید تلهر یدا» دوددای ودای شده

اک  .این تئایی وه تاکط کامائل یانت رگتار ( )1996ایائه شه  ،در این مهردا اکدتاای اکد

وده پدس ا پایدار

مرگ کرد ،ل هرا دماوراکی یای غردی ترها دو دشدلن ایدهئالاکیک و اکاکدا ناکدا گای ا ملهده ،ولان سد
آک ایی و اکالمگرایی داقی مانه انه و ایرکه نهرد دعهی درای درتری یکی خاایه داد .حادثده  11کدبتامهر دا دث
پذیرش این نظریه (درخداید تلدهر یدا) دی م دار نایسدرهگار ،ک اکدتلهایار ،یو نامده نگدایار و داحبنظدرار
دی شلایی شه و نگراندی یدا دیددای ولان سد آکد ایی ماقتدا وردای گذاشدته شده .دده ویدژ دی ایداالت متحده ،
نامحافظهوایار دک

یاکتی دا اشت اق تز درخاید تلهر یا یا پذیرفتره ،دیحالیوه دس ایی ا ل هرا یدای مرداح

چپ یا مایل نهادنه یا قادی ده مقادهه دا این یوای

نهادنه (پراتانه و وودالک.)7 :2016 ،
2

ییهرار مریار محافظه وای مهیه ،مرل م لز وولسی یکی ا مهیرار کادق کی آی ای و تحه ل گر ک اکدی
و نایمن پادویتس 3ا الم وردنه وه وای ای ه ه اکالم ،دی واقع مردگ مهدانی چهدایم اکد  .مدرج دداش و
احب مرصهار وه هی او ،قهیت اکالم ک اکی و گدا خداد اکدالم یا ددا قدهیت فاش سد و ولان سد مقایسده
می ورره .ده

آنار ،وماد ظرف

شهکه مهانی این مریار ،مامادی

آمریکائی یا تههیه می وره و ده ایدن

دل ل ،گام یای مؤثری وه یرا ده چرهوچانش ن رهیش ه انه ،دایه ه ه آر درداشته شاد .ضرویت واید شهر ده
مرگ مهانی چهدایم ،دوتدرین مهیده و یدکمانهدۀ ایداالت متحده یا مدیطههده .پدس دایده پدای مردگیدای
پ شگ ری ورره و تعرضی درونه وه مردگ ه ده افغانسدتار ،دراق و دعده مهد یدای دیگدر یا شدامل مدی شداد
(دیف اس.)188 :2007 ،

1. Bernard Lewis
2. Robert James Woolsey Jr.
3. Norman Podhoretz
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ا طر
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دیگر ،یلچر ن گرو یای ضهاکالمی معلاال دیهگا یای تاطئهآم ز دی ماید خطر ذاتدی مسدهلار

آمریکایی درای مامعه آمریکا داینه و اینطای ذور میورره وه مسهلانار ده راار کتار پرجلی دی نظدر گرفتده
می شانه وه قصه تضع ف و دی نهای

مایگزیری دماوراکی آمریکایی و تلدهر غرددی ددا اکدتههاد اکدالمی یا

داینه؛ و این یک نظریه تاطئه معرو

ده «درخاید تلهر» مردا مدیشداد (د دریچ)9 :2018 ،؛ امدا دی حق قد

دشلری وه دی یا د کبتامهر  2001ده ایاالت متحه حلهه ورد ،نه اکالم داد ،نه اکالم در دادگرا دداد ،نده اخداار
اللسهل ن و حزب اهلل و حلاس ،یا کایر گرو یای ماکام ده ط ف یاک

اکالمی ،دهکه این دشلن فقط القا ده

داد (دیف اس .)188-189 : 2007 ،نامحافظه وایار دی آمریکا ،تقادل دا مسدهلانار یا مانرده مردگ یدای ده هی
فرض میورره و دا تفس ر خ ر و شر ا مهار ،خاد یا دی طر
درادراین ،تقادل دا مسهلانار آمریکا و مهار یکی ا ایها
نظریه خا

خ ر و مسهلانار یا دی کل

شر فرض میگ رنه.

نامحافظهوایار میداشه و آریا فقط ن ا ده شرایط و

داشتره تا چایچادی درای دیهگا یای ضهاکالمی خاد ایائه ورره.

اسالم و مسلمانان در آمریکا
جمعيت مسلمانان در آمریکا
م زار دی ه ملع

ادیار دی آمریکا دده ایدن دایت مدیداشده وده پروتسدتار  ،٪46/5واتال دک یومدی

 ،٪20/8یهادی  ،٪1/9وه سای سی مس ح  ،٪1/6کدایر مسد ح ار  ،٪0/9مسدهلار  ،٪0/9شدایهار یهدا ،٪0/8
دادایی  ،٪0/7یرهو  ،٪0/7کایر  (٪1/8دخشی ا ملع
و مذایب نامتعای

آمریکا وه لهتا ادیار غ ر تاح هی یستره و دین یدا

داینه) ،غ روادسته ( ٪22/8ا ال دین و مذیهی نهاینه یا وادسدته دده دیدن و مدذیهی ن سدتره)

نامشددخص ( %0/6شددش دی د دی ددهی ا ملع د

آمریکددا ودده مشددخص ن س د

چدده ندداع دیرددی یا پددذیرا

یستره().تخل ن ( )2014وتاب حقایق مهار .)2021 ،مسهلانار حهود  9دی دی ه ادیار حاضر دی آمریکدا یا
دی کا  2014تشک ل میدادنه.
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نمودار  .1روند اف ایش جمعیت مسلمان در آمریکا (لیپکا ،مرک تحقیقات )2017 ،PEW

در اکاس درآویدیا دی کا  2017تعدهاد مسدهلانار دی آمریکدا افدزایش یافتده اکد
مسهلار دی یر کری دی ایاالت متحه ندهگی مدیوررده و حدهود  ٪1/1ا ملع د

و حدهود  3/45م ه دار

ایداالت متحده یا تشدک ل

میدیره .در اکاس یل ن تحه ل ،مروز تحق قات پ ا یلچر ن تخل ن می نه وه  2/15م ه ار دزیگکا مسهلار
دی این وشای وماد داید وه اورری

آر یا ( )٪58مهامر یستره .پ شد ردییدای ملع تدی ماکسده پ دا تخلد ن

می نه وه مسهلانار تا کا  ،2050حهود  2/1دی ه ا ملع

ایاالت متحه یا تشک ل میدیرده و ا افدرادی

وه در اکاس مذیب یهادی ده راار دوم ن گرو مذیهی دزیگ دی این وشای یستره دهور احتساب افرادی وه
می گایره ی چ ا تقادی دین نهاینه ،پ شی می گ رنه (ل بکا .)2017 ،نتایج نشار می دیه وه ملع

مسدهلار دی

کا یای پ ش یو افزایش مییاده.
تبعيض عليه مسلمانان در سيستم سياسی نابرابر :ساختار اسالمهراسی
اکالم یراکی یا دایه ده راار یک مرگ نهادیره ،کاختایی و ک ستلات ک ه ه مسهلانار و یر وسدی وده ددا
اکالم ،مسهلانی و مسائل مسهلانار مرتهط دانسته شاد ،تهقی ورد .دهاینترت ب ،شکهی ک ستلات ک ا نژادپرکتی
و تهع ض نژادی یا تشک ل میدیه ( ههالهادی .)15 :2018 ،اکالمیراکی کاختایی ،ترس و دهگلانی نسه

دده

مسهلانار ا کای نهادیا دهویژ کا ماریای دولتی تعریف مدیشداد وده ا طریدق ا لدا و پ شدهرد ک اکد یدا
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آشکای میشاد .این ک اک یا در اکاس این پ شفرض کاخته شه انه وه یای
مرتهط اک

مسهلار ددا تههیده امر د

مهدی

(د هور.)2021 ،

ده گزایش کا ماریای حقاق دشری هییغ واشش کا ماریای فعا مردمنهاد دی آمریکا و مامعه مهنی
مهانی ،دول

ایاالت متحه حقاق دسد ایی ا مسدهلانار و مردمدار ددامی کدایر وشداییا یا نقدض مدینلایده.

نایسرهگار در این داوی یستره وه تهاوم این معضل دی چره دیه اخ ر ،ده ه

حاول

نظدام نامحافظدهودایی

شهت د شتری یافته اک  .تفکر نامحافظهوایی ده نادرادری انساریا ا لحاظ امتلا ی ،اقتصادی و ک اکی ا تقاد
داید؛ دیحالیوه ماا ین حقاق دشری ده درادری انساریا دی تلامی ادعاد نهگی دشر تأو ه میوی نه .ا اینیو،
ده ک ا پاکتار،

دی نظام نامحافظهوای آمریکا ،ییهرار این وشای انهیشهیایی یلچار درتری کف هپاکتار نسه

تره ه شهیه مرایتکایار ،تأث ر و نظایت در نهگی شهرونهار ،دا ای آ اد و وایش مال ات ،مهاگ ری ا گسترش
حقاق شهرونهار ،مخالف

دا فل ر س و نادرادرییای طه عی و چ رگی در مهار یا داینه وه نقض حقاق کد ا -

پاکتار ،مسهلانار ،نهان ار و شهرونهار ،فقرا ،مهامرار و نار یا مامدب مدیشداد (غفدایی و داونده.)1395 ،
یسته مروزی انهیشه محافظهوایی ده نادرادری انسار یا تک ه داید و ایرکه اقه تی دایه نقش یدهای
هه داشته داشره و اورری

ا نهاغ ایدن اقه د

پ دروی وررده؛ اقه د

محافظهوایار دایکوا ی میداشه وه ده ندا ی «اشدراف
«اشراف

مامعده یا ددر

شدامل محافظدهودایار اشدرا

کداالی و

طه عدی» دداوی داینده؛ ا ایدنیو وسدانی وده متعهدق دده

طه عی» یستره ویژگییای ال م چار ه و دانش ،فض ه

و قلگرایی یا درای ییهری اورری

دایا

میداشره .دی نت جه محافظهوایار مهیه ا مفای لی چار دا ای آ اد و ادتکای فردی درای دفداع ا نظدام کدرمایه-
دایی و درای تام ه نادرادرییای و درتری خاد دی ر ه اقتصادی و امتلا ی مامعه کداد مدیدرنده (پداالدی،
.)208-209 :1383
در یل ن اکاس ،دی ر ه داخهی نامحافظهوایی ن ز دی م ره مسائل اخالقی و فریرگی ن ز ماضع گرفد ،
ده ویژ دا گسترش ککاالییس و افا ای شیای مذیهی و آ ادییدای مرسدی دده مخالفد
نامحافظه وایی دی آمریکا اخ را دا مراح یاک
مرهش یاک

حزب ملهایی خداا پ انده د شدتری یافتده اکد  .یلچرد ن ددا
1

مذیهی دی آمریکا ده ییهری مری فالا و گرو «اورری

(دش ریه .)188 :1378 ،ییهرار یاک

درخاکد  .مردهش

اخالقی» یادطه نزدیکدی داشدته اکد

مذیهی ،اخالق یا یلار احکام اخالقی در ادگرای مس حی می دانسدتره ،دده

نظر آنار ایاالت متحه دی حک مهتی مس حی در اد گذاشته شه و یشه ورد و اورار دایه دده ییشدهاش درگدردد
(دا و دگر.)170 :1386 ،

1. Jerry Falwell Sr.

41/

تأثیر ساختار نومحافظهکاری بر مسلمانان آمريکا و اسالمهراسی

ا مار حلالت تروییستی  11کبتامهر ،تعهادی ا دا یگرار و ک اکتلهایار دانفاذ ضهاکالمی پ شرهاد یدای
ک اکی و تصایب قاان ری یا ایائه ورد انه .ش طارکا ی مسهلانار و اکالم ا قه ل این پ شرهاد یا اک  .الو در
این ،انتخاب دوناله ترامپ ده راار یئ سملهای دی کا  2016ده این افراد این امکدار یا داد وده دیدهگا یدا و
لفاظی یای آشکای ضهاکالمی خاد یا ا طریق تعهادی اقدهامات و اکدتراتژی یدای مشدخص دی دداالترین مقدام
وشای نهادیرده وررده (مداییرا

و اکدتاولر .)3 :2020 ،ددر ایدن اکداس ،شدکا یدای حزددی قاددلتدامهی دی

دیهگا یای تهع ض ه ه گرو یای مذیهی وماد داید .درای مرا  ،دماوراتیا و وسانی وه ده حزب دماورات
تلایل داینه ،د شتر ا ملهایی خاایار متلایل یستره وه دگایره مسهلانار حهاقل دی ایاالت متحه ددا تهعد ض
ماامه یستره ( ٪92دی مقادل  .)٪69دی نحا  ،ملهایی خاایار دس ای د شتر ا دمداوراتیدا مدیگایرده وده
انج هییا دا تهع ض ماامه یستره ( 70دی ه دی مقادل  32دی ه) .در اکداس یدک نظرکدرجی دی کدا  2017ا
مسهلانار آمریکایی ایت گرف  ،دی م ار خاد مسهلانار ایاالت متحه  ،دس ایی میگایره وه مااید خا دی
ا تهع ض یا تجرده ورد انه ،ا ملهه دا کاءظن درخاید شه و تاکط ن رویای امر تی فرودگا مایدتامه قدرای
گرفته یا دا نامیای تای نآم ز خاانه شه انه (ماککی .)2017 ،حزب ملهاییخاا آمریکا وه ددهطدای کدرتی
وامدای انهیشه نامحافظهوایی میداشه ده کاختای اکالمیراکی دامن می نه .دی نلادای شلای  2آماییا حکای
ا آر داید وه حزب ملهاییخاا دی مقایسه دا دمکراتیا ،نسه

ده تهع ضیایی وه ه ه مسهلانار دی مامعه

آمریکا ا لا میشاد دیتامه یستره.

نمودار  .2روند اعمال تبعیضها علیه مسلمانان از سوو دو

ب آمریکا (مرک تحقیقات پیو)2019 ،
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در اکاس نظرکرجی مروز تحق قات پ ا وه دی ما مایس انجام شه ،دی نلادای شلای  ،3اورر ددزیگکداالر
آمریکایی ( )٪82میگایره وه مسهلانار امرو دی ایاالت متحه حدهاقل دی معدرض تهعد ض یسدتره ،ا ملهده
اورری

( )٪56وه میگایره مسهلانار ده شهت ماید تهع ض قرای میگ رنه (ماککی.)2017 ،

نمودار  .3تبعیض مسلمانان در آمریکا (ماسکی ،موسسه پیو)2019 ،

نمودار  .4تأثیرات ریاست جمهورو ترامپ بر مسلمانان (نورتی ،محقق پیو)2020 ،

تأثیر ساختار نومحافظهکاری بر مسلمانان آمريکا و اسالمهراسی

دی نلادای شلای  ،4تأث رات ییاک
آمریکایییا تقریها یف
دی طر
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ملهایی ترامپ در مسهلانار دده طدای گسدترد مرفدی تهقدی مدیشداد.

درادر ( 48دی ه) د شتر میگایره وه دول

مقادل وه میگایره ده آریا ولک ورد اک

ترامپ ده مسهلانار آکد ب یکدانه اکد ،

( ٪48دی مقادل  .)٪7دی م ار یهادیار و غ رمذیهییا -

دو گرو وه دهطای مهاوم ده راار ل هرا و دماورات شراخته میشانه -اوررید
معتقهنه وه دول

ترامپ ده مسهلانار آک ب یکانه اک

شدش نفدر ا یدر د یدا د شدتر

(نایتی)2020 ،؛ درادراین ،دی این نلادای داد یا نشار

میدیه وه مسهلانار د شتر ا کایر گرو یای دیری ا دول

ترامپ آک ب دیده انده .ا کدایی دیگدر ،دیدهگا

دال ا مجایه ،1ا ته هوررهگار گدزایش دی مداید اکدالمیراکدی ،دده ایدن نت جده مدییکده وده ییشده تهعد ض و
اکالمکت زی دی نگا ایهئالاکیک و ک اک
خاد دی دک

د ای داید وه اقه

کت زی یا ترویج میوره تا افسای اورری

داشته داشه (ام ر ار .)51-52: 1398 ،یرچره تأث ر انهیشهیای نامحافظهوایی دی ک اک

و خایمی ترامپ ده م زار انهوی اک

اما دهطایوهی ملهاییخاایار آمریکایی تحد

یا

داخهی

تدأث ر فضدا و کداختای

ایهئالاکیک نهادیره شه نامحافظهوایار و یاک یای نا قرای داینه.

نهادها و شبکههای ساختار اسالمهراسی در آمریکا
شایه یایج ترین شاخص نهادیره کا ی ،پذیرش و ادغام مردهش تاکدط دولد

و نخهگدار ک اکدی آر و ن دز

پذیرش دی محافل ک اک گذایی داشه .نهادیره شهر احساکات ضهاکالمی لزومدا ومداد یدک حدزب ک اکدی
مطهقا ضهاکالمی یا ایجاب نلی وره و نه ایرکه وسانی وه ا احساکات ضهاکالمی حلاید
این حزب خاد در اخت ایات تصل گ ری دول

مدی وررده دایده دی

ورتر داشته داشره ،دهکه دی اض ،چر ن احساکاتی میتاانده

دی فرآیرهیای تصل گ دری نهادیدای دولتدی دده یوشیدای مختهدف ،ا ملهده ا طریدق مشدایو
کا ماریا ،نفاذ ا طریق تشک ل حا یای انتخاد ه ،حلای

مالی نهادیره شاد و ن ز حلای

احدزاب و

یکدانهای ،داندش و

تال ه افکای لامی و غ ر تأث رگذای اک  .ده این ترت ب ،مدا مدی تداان م دزار نسدهی نهادیرده شدهر احساکدات
ضهاکالمی یا دا نگا وردر ده نقش یا ،ماقع
ضهاکالمی دی داخل دسرج (ماییرا
یه

یا و اشکا واقعی ا لا شه تاکدط ددا یگرار و کدا ماریدای

و اکتاولر .)9 :2020 ،الو ددر ایدن« ،مسدهلار خداب م اندهیو» ید چ

مف هی درای ایهئالاگ یای نامحافظه وای نهاید ،مگر ده راار مع ایی درای کرجش مرفی مسهلانار «دده»

کروش .درچسب یای مسهلار خاب/ده واقعا نشار دیرده دیمداتی ا نزدیکدی دده مردافع (قاددل تغ در) ک اکد
خایمی وشاییای غردی اک  .ا آنجایی وده اکدالم یراکدی دی قهدب خداد یدک اضدطراب ومدادی دی مداید

1. Dalia Mogahed
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وه پایادای نامحافظه وایار یا دده چدالش

ک اکی مسهلانار داید ،این شامل یر ناع و یر مسهلانی اک

میوشه (پرت و وودالک.)8 :2016 ،
گرو واچکی ا در ادیا و ولکوررهگار ثروتلره ،یگ ح داتی شدهکه اکدالمیراکدی دی ایداالت متحده
یستره و ولک یای مالی ح اتی (دی قالب وتاب ،گزایش و وبکای ) دده گرویدی ا انهیشدکه یدای دکد
یاکتی وه نفرت و ترس ا مسهلانار و اکالم داینه ،میورره .ودالگیا و نکات گفتایی ده دق

طراحدی شده

وه کا ماریای مردمی ضهاکالم و درخی گرو یای مذیهی یاک گرا ا آریا دده رداار تهه غدات ددرای حدا
انتخاد ه خاد اکتفاد میورره .درخی ا این در ادیا و ولکورره یای مالی ثروتلره دهطای مستق ده گرو یای
مردمی ضهاکالم ولک مالی میورره .در اکاس تجزیهوتحه ل گسترد  ،دی ایرجا یف

امل ا هی (در ادیا) دی

ترویج اکالمیراکی دی آمریکا آمه اک :
.1

رهوق کرمایه خ رین

1

 .2در ادیای ییچاید مهار اککایف
 .3در ادیای ن اتار دی و یوشل ا
 .4در اد ل ره و یری دردلی
 .5در اد یاکل دری
.6

2

دکر و ا تلاد خ ریه

3

4

5

رهوق خ ریه انکاییج و رهوق خانااد ویه ام یو نااله

 .7در اد فردروک

7

دی مجلاع این یفد
اکالمیراکی اختصا

6

گدرو خ ریده دد ن کدا یدای  2001تدا  42/6 ،2009م ه دار دالی دده انهیشدکه یدای
داد انه (مروز پ شرف

آمریکا .)3 :2011 ،دا یشه قادلتامه کا ماریای ضهاکدالمی ا

کددا  ،2001شددایای یوادددط آمریکددایی-اکددالمی ا کددا  2011تددا  2012مطالعدده گسددترد ای دیدددای شددهکه
اکالمیراکی آمریکا انجام داد و حهود  69کا مار یا یاف

وه وظ فه ا هی آریا گسترش تعصب یدا نفدرت ا

اکالم و مسهلانار داد .گزایش دعهی نشار داد وه دادمه درای این کا ماریای ضهاکالمی دهطای مهاوم افزایش

1. Donors Capital Fund
2. Richard Mellon Scaife foundations
3. The Russell Berrie Foundation
4. Lynde and Harry Bradley Foundation
5. Becker Foundations
6. Anchorage Foundation William Rosenwald Family Fund
7. The Fairbrook Foundation
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یافته اک  ،ا  120م ه ار دالی دی کا  2011ده  206م ه ار دالی دی کا ( 2015مداییرا

و اکدتاولر:2020 ،

.)6
یلچر ن ا کا  2010تا  2016گرو یا و شهکهیدای ضهاکدالمی یشده دسد ایی دی آمریکدا داشدتهانده وده
دیایتها دا ظهای در ادگرایی اکالمی و دا ش دی این کا یا ن س  .این درع
ادای میشاد وه ا انهیشهیای نامحافظهوایی پ روی میورره یا تح

اکدالمیراکدی تاکدط وسدانی

تأث ر آر قرای داینه.

نمودار  .5روند رشد گروهها و شبکههاو ضداسالمی در آمریکا (بیریچ)8 :2018 ،

تعهادی ا دا یگرار خصا ی و لامی وه اغهب دا این انهیشکه یا ایتها نزدیکی داینه و دی یلایرگی
دا این انهیشکه یا وای می ورره ،دی خهم

تقای

یادیکا در نهادیای ک اکی آمریکا

نفاذ ضهاکالمی یاک

1

یستره ،ا ملهه ا طریق مرهش یا و کا مار یای مردمی مانره مرهش تی پایتی  ،ا ضدای حدزب مرداح یاکد
مس حی و چرهین ک اکتلهای ملهایی خاا قرای داینه .دی این شدهکه گسدترد  ،تعدهادی ا ددا یگرار درمسدته
وماد داینه وه دا ث یشه قهیت و نفاذ مرهش میشانه (ماییرا

و اکتاولر.)2 :2020 ،
2

ا کای دیگر ،ترامپ و امرا او متعهق ده ط فی یستره وده ناتدار لد ن  ،متخصدص اله دات ،آر یا « درع
اکالمیراکی» نام ه اک  .مروز پ شرف

آمریکا ( )CAPگزایشی مامع ا این شهکه افراد و گرو یا دا رداار

«ییشهیای شهکه اکالمیراکی دی آمریکا» دی کا  2011مرتشر ورد .این گزایش ده خادی ایتها د ن گرو یای
یاک گرای مختهف ،شخص

یای ک اکی ،اتاق یای فکر ،در ادیای محافظه وای و مریار ا دهی و یکدانه یدای

یاک گرا یا نشار می دیه .شهکه اکالم یراکدی شدامل دخشدی ا نامحافظدهودایار ،کدا مار یدای ه ان سدتی،
در ادگرایار مس حی و مسهلانار یاک گرای کادق ا خاویم انه و مراب آک ا اک

(وامای.)2021 ،

کا ماریا و شهکهیای اکالمیراس دسد ایی دی ایداالت متحده ومداد داید وده درع

اکدالمی یدراس یا

ترویج میورره دی ایرجا ده تعهادی ییهرار ا هی و مه آریا ده راار شاخص اشای میور .
1. State Tea Party movements
2. Nathan Lean
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 .1انجمن هنری جکسون
انجلن یرری مکسار 1وه امرو نلایره ا هی نامحافظه وایی دی دریتان ا اک
دی کا  2005شکل گرف  .این انجلن وه ل قا تح

فرآتالنت کدی

در پایده کدر

تأث ر اکالمیراکی اک ؛ ندام و ایدهئالاکی خداد یا ددر

اکاس نام و ایهئالاکی کراتای یرری مکسار وه یک دمداورات ددا گدرایش یدای غ رل هدرا اکد

و مسد ری

نامحافظهوایانه یا دنها ورد اکد  ،درگزیده اکد  .گدریفن 2و اوده 3و دیگدرار دی گدزایش خداد تاضد ح
می دیره وه چگانه کر

ط دف ک اکدی،

یرری مکسار ددا گدرد ید آویدر مهاخهدهمایدار ا یدر دو طدر

الهام دخش مرهش نامحافظهوایار دی ایاالت متحه و دریتان ا شه .این مرهش دی یادطه دا حلاید
یکی

کرکدختانه ا

ه ان ستی و ترویج ک اک یای اکالم یراکی فزایره  ،چه دی داخل و چه دی کطح د ن اللههی تأث رگدذای

داد اک  .تحق قات نشار داد وه این کا مار ،چه دی دریتان ا و چده دی ایداالت متحده  ،دایای کدادقه قدای دی
تأم ن مالی ایها

ترهیو طرفهای یکی

 .2بریژیت گابریل

ه ان س و اکالمیراکی یستره (گریف ن و یلکایار.)15 :2020 ،

4

یئ س کا مار و مؤکس شهکه ضه اکدالم ( ،)ACTاکدالم یا دده دایت مطهدق تههیدهی یکبایچده ددرای
ه ان ستی و غرب میدانه (د ریچ .)2018 ،او دی مأمایی

ایاالت متحه  ،یکی

خداد یشدهای داد اکد

وده

مسهلانار یادیکا (ا طالحی وه او درای یله مسهلانار للورره تعریدف مدیورده) ،دی دهد تسدخ ر غدرب
یستره .گادریل قهل ا ایجاد  ACTده شهت ا اکالم و مسهلانار انتقاد می ورد .در اد آ ادی مذیهی نظامی 5وده
یک گرو ا وهره کردا ار ایاالت متحه اکد  ،ا گادریدل دده رداار متعصدب آکد بشدراختی 6یداد مدیورده
(ماکسه  .)2014 ،cairگادریل و گرویش ا کرکخ ترین حام ار دوناله ترامپ ،یئ سملهای کدادق آمریکدا
دادنه (مروز حقاقی فقر مراب.)2021 ،
 .3دیوید یروشالمی

7

دیایه یایشاللی در ارگذای اتاق فکر «انجلن آمریکایییا درای وماد مهی» اک
 2007قانانی یا پ شرهاد ورد تا پ روی ا شریع

وه درای اول ن دای دی کا

یا ده راار مرمی وه مجا ات آر  20کا

ندهار داشده ،ایائده

میورد و مشاوی لامی دس ایی ا انهیشکه یا و کا مار یای مردمی دی شهکه اکالم یراکی اکد  .یروشداللی
1. HJS
2. Tom Griffin
3. Hilary Aked
4. Brigitte Gabriel
5. The Military Religious Freedom Foundation
6. pathologically bigoted
7. David Yerushalmi
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یلچر ن نلایره گرو یای مس حی دک یاکتی اک  .یروشاللی دی مقالده ای دی کدا  2006ددا رداار «دیددای
نژاد :دحری آ مایشی» ،ک ا پاکتار یا قاتل ترین مردمار تا د ف ودرد .او مشداوی لدامی مرودز ک اکد یدای
امر تی و یکی ا نایسرهگار گزایش « CSPشریع  :تههیه آمریکا» اک  .او یلچر ن ده راار مشداوی حقداقی
درای گرو ضه مسهلار «اکالمیکا ی آمریکا یا متاقف ور ه» ده ییهری یادرت اکبرسدر 1اکد

وده دی ل سد

یر مشخصات او یا معرفی میورد و پدامال گهدر 2وده دی دخدش یکدانهای گدزایش خداد ،دده یلدرا وددالگ
تأث رگذای او« ،اطهس شانه میانها د» خهم

میوره (مروز پ شرف

آمریکا.)37-36 :2011 ،

 .4پامال گلر
وی یئدد د س کددددا مار ادتکددددای دفدددداع ا آ ادی آمریکددددا ( )AFDIاکدد د  .او یلچردد د ن ودددددالگ
( )pamelageller.comیا ادای میوره .گهر نقش درمسته ترین و دانفاذترین چهر مردهش ضهاکدالمی یا دده
دک

گرفته اک  .ایهئالاکی نا ی گهر دا نژادپرک یدا و فاش سد یدای ایوپدایی آم ختده شده اکد  ،وی ا
3

نژادپرکتار آفریقای مرادی و ا مرایتکای مرگی رب ،اکهادادار م هاکایچ  ،دفاع ورد اک  .او ددا اکبرسدر
ف ه «مسجه م ن فر :ماج دوم حلالت  11کبتامهر» یا تال ه ورد وه اول ن ددای دی ورفدرانس ودرش ک اکدی
محافظهوای دی کا  2011ده نلایش دیآمه .او یک ه ان س

خادخاانه اک

وه دده شدهت ا ل هدرا یدای

یهادی (غ ر ه ان س ) انتقاد می وره .او دا اکبرسر دی وتاب ییاک ملهایی پس ا آمریکدا :مردگ دولد
اوداما ه ه آمریکا ( )2010نایسره مشترک اک
 .5فرانک گافنی

(د ریچ.)11 :2018 ،

4

فرانددددددددک گددددددددافری دددددددددا کددددددددا ماریددددددددای مردمددددددددی دکدددددد د

یاکددددددددتی مانردددددددده

« »For America ACTمشایت و یلکایی میوره .وی درای «انجلن قاب »5و یلچر ن گرو یدای یاکد
مذیهی مانره «ائتال

ایلار و آ ادی» و «انجلن خانااد آمریکایی »6گزایش یای خاد یا مرتشدر مدی ورده .ایدن

وایشراکار دا کخررانی دی ورفرانسیای خاد ،ناشتن دی وبکای یای خاد و حضای دی درنامهیدای یادیدایی
خاد ،اکالم یا ماید انتقاد قرای می دیره و مسهلانار آمریکایی یا دهگلار می ورره .دس ایی ا تهه غات آریدا دده

1. Robert Spencer
2. Pamela Geller
3. Slobodan Milošević
4. Frank Gaffney
5. Eagle Forum
6. American Family Association
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دیخااک یای ملعآویی ولکیای مالی تاکط گرو یای مردمی و یاکد
پ شرف

مدذیهی انجدام مدیشداد (مرودز

آمریکا.)6 :2011 ،

 .6دیوید هوروویتز

1

وی مؤکس مروز آ ادی دیایه یایوویتز 2اک
مختهف ضه مسهلانار ا ملهه وبکای
فاش س اکالمی» یا کا مار دیی ورد اک

و یلچر ن مقهایی حلای

مالی درای کرمایه گذایی یای

«مهاد دیه دار »3فرای میوره .مروز یایوویتز یفتهنامده «آگدایی ا
وه فعاالر درمسته ضه مسهلار یا دده فضدای آما شدی دانشدگا یدا

میآوید .او نایسره چرهین وتاب ا ملهه اتحاد نامقهس :اکالم یادیکا و چپ آمریکایی ( )2004اکد
دی آر اد ا میوره چپیای آمریکایی ا تروییس یای اکالمی حلای
 .7دنيل پایپس

وده

میورره (د ریچ.)12 :2018 ،

4

پایبس یا یکی ا نایسرهگار نامحافظهوایی و ه ان س

میدانره یرچره وی دی وبکای

خاد دی کا

 2009ا الم ورد وه دیگر نامحافظدهودای ن سد  .وی گفتده اکد « :مدن دی کدا  2005ناشدت وده تا د ف
نامحافظه وایار یا دا خاشحالی می پذیرم ،اما چهای کا دعه دیگر قها نهایم .ده ویژ  ،اختالفات من ددا مااضدع
نامحافظهوایار دی ماید ترویج دماوراکی و دی ماید راق آرقدهی یداد شده اکد

وده نلدیتداان خداد یا

دخشی ا این مرهش دهان  .من اورار خاد یا یک «محافظهوای» کاد مید در  ،نده ود دد ش» (پدایبس.)2009 ،
پایبس در ارگذای انجلن خاویم انه 5اک  .پایبس و اتاق فکر او دهطای فزایره ای دی ماید تههیه فرضی اکالم و
مسهلانار دی آمریکا کختگ ر شه انه .وی تحق قات دیاکاس و افراطی دی ماید اکدالم انجدام مدیدیده .وتداب
پایبس دی کا  2003اکالم کت ز ما ده آمریکا می یکه ،یکی ا اول ن وتاب یایی داد وه تههیده نفداذ «اکدالم
کت ز ما» یا دی آمریکا مطرح ورد .دی کا  ،2006پایبس کا مار دیه دار اکالمگرا یا یا اندها ی ودرد وده ددا
ایه یدا و نهادیدای اکدالمگرایدی قدانانی دی ایداالت متحده و کراکدر غدرب مهدای مدیورده او ا وبکدای
( )www.danielpipes.orgخاد درای انعکاس شعاییای یشهایدیره شهکه اکدالم یراکدی دی مداید تههیده
شریع

خزنه ناشی ا اکالم یادیکا اکتفاد میوره (مروز پ شرف

آمریکا.)43-41 :2011 ،

1. David Horowitz
2. David Horowitz Freedom Center
3. Jihad Watch
4. Daniel Pipes
5. Middle East Forum

تأثیر ساختار نومحافظهکاری بر مسلمانان آمريکا و اسالمهراسی

 .8استيون امرسون
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1

وی در ارگذای و مهیر امرایی «پروک تحق قاتی دی ماید تروییس » 2اک  .پروک تحق قاتی اکت ار امرکدار
اکد

دی ماید تروییس یک کا مار خصا دی و وب کدای

وده دده افشدای خطدرات نفداذ اکدالمگرایدار دی

آمریکا ا طریق تحق قات یو نامهنگایی دهدک آمه اک  .امرکار دی این مقام ،اکالم یا ده رداار دیردی ذاتدا
خشددن و متخا د معرفددی مددیوردده (مروددز پ شددرف

آمریکددا .)48-47 :2011 ،وی ن ددز دددا اطال ددات غهددط و

پرونه کا ی معهی وه دادمه آریا یا ا در ادیا و رهوقیای اکالمیراکی دییاف

میوره کعی داید تا اکالم

یا ده راار پهیه ای تروییستی نشار دیه.
 .9رابرت اسپنسر

3

اکبرسر «وبکای

دیه ددار مهداد» و پدروک «مرودز آ ادی دیایده یدایوویتز» یا ادای مدیورده و ددهطدای

مشدترک در دارگدذای «کددا مار ادتکدای دفداع ا آ ادی آمریکددا» 4ددا پدامال گهدر اکد  .اکبرسدر ددا نژادپرکددتار و
نئافاش س یای ایوپایی دوکتی داید ،اگرچه او می گایه چر ن تلاس یایی رفا تصادفی داد اکد  .ددی نظ در
داتا ،نخس و یر فق ه پاوستار ،دی وتاب خاد دی کا  2008دا رداار «آشدتی :اکدالم ،دماوراکدی و غدرب»،
اکبرسر یا مته ورد وه ده دیوغ د ن اکالم و غرب شکا

ایجاد ورد اک  .اکبرسر دی کا  2011دا پامال گهر

ف ه «مسجه م ن فر :ماج دوم حلالت  11کبتامهر» یا ته ه ورد (د دریچ .)12 :2018 ،وی دده رداار یکدی ا
چرهین وایشراس اطال ات نادیک
میورره (ماییرا

ایفای نقش می وره وه اطال اتی نادیک

دی ماید اکدالم تال ده و مرتشدر

و اکتاولر.)16 :2020 ،

جدول  .1دسته کارشناسان انتشار افسانه و دروغ در مورد اسالم و مسلمانان آمریکایی (مرک پیشرفت آمریکا)4 :2011 ،

کارشناسان اطالعات غلط در مورد مسلمانان

مرکز و سازمان مربوطه
5

فرانک گافنی

از مرک سیاست امنیتی

دانیل پایپس

در انجمن ااورمیانه

دیوید یروشالمی

از دیدهبان جهاد و توقف اسالمیسازو آمریکا

6

1. Steven Emerson
2. The Investigative Project on Terrorism
3. Robert Spencer
4. Freedom Center
5. Center for Security Policy
6. Stop Islamization of America
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کارشناسان اطالعات غلط در مورد مسلمانان

مرکز و سازمان مربوطه

استیون امرسون

پروژه تحقیقاتی تروریسم

1

جدول  .2اتاقهاو فکر اسالمهراسی
(تشدید ترس و ارالعات نادرست و گمراه کردن مردم) (مرک پیشرفت آمریکا)5 :2011 ،

راست مذهبی
پت رابرتسون

2

فرانکلین گراهام

رالف رید

7

جان هیگی

بازیگران سياسی

10

نماینده پیتر کینگ

5

نماینده پل برون

نماینده رنه المرز

رسانه
کانال فاکس نیوز و

3

نماینده میشل باامن

8

11

سازمانهای مردمی
عمل کن براو آمریکا

واشنگتنتایم
6

دیوید هوروویت

مرک آزادو و را

4

انجمن اانواده آمریکا

لیمبو

9

جنبشهاو دولتی تی پارتی

12

شبکه پبش مسیحی و
شبکه بررسی ملی

13

ائتالف آزادو تنسی

14

1. The Investigative Project on Terroris
2. Pat Robertson
3. Rep. Peter King
4. American Family Association
5. Franklin Graham
6. Rep. Michele Bachman
7. Ralph Reed
8. Rep. Paul Broun
9. Rush Limbaugh
10. John Hagee
11. Rep. Renee Elmers
12. Christian Broadcast Network
13. The National Review
14. Tennessee Freedom Coalition
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راست مذهبی

بازیگران سياسی
نماینده آلن وست

1

نماینده سومیریک

4
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سازمانهای مردمی

رسانه
صندوق کالریوون 2و شبکه
شان هانیتی

انجمن عقاب

3

شبکه پامال گلر و وبالگ
ارلس شانه باال میاندازد

پامال گلر

5

6

مایک ساویج و برایان فیشر

7

و اسالمی سازو آمریکا را
متوقف کنید

8

شبکههاو مارک لوین و
گلن بک

9

دی مهو شلای  3مه ترین دا یگرار و محققانی نام درد می شاد وه ده ترت دب فعداالر ،ا تهایدیردهگار و
انهیشلرهار نام ه میشانه .دی دخش یای قههی مقاله ،فعاالر و انهیشلرهار یا تاض ح دادی ؛ اما ا تهایدیرهگار
شامل مسهلانانی یستره وه ا اکالم یوی گردان ه و دی خهم
گزایشیا و وتابیای خاد ،داد یای نادیک

اکالم یراکدار و ه ان سد یدا دیآمده و ددا

آریا یا تأی ه میورره.

جدول  .3رهبران اصلی شبکه اسالمهراسی (بازیگران اصلی و مهمی که در مورد مسلمانان آمریکایی و اسالم در ایاالت متحده
ارالعات نادرست ایجاد و منتشر میکنند) (مرک پیشرفت آمریکا)3 :2011 ،

فعاالن

اعتباردهندگان

محققان و اندیشمندان

نونی درویش  ،مسلمانان سابق آمریکا و

استیون امرسون ،پروژه تحقیقاتی

اعراب براو رژیم صهیونیستی

در مورد تروریسم

10

بریژیت گابریل ACT،براو آمریکا

1. Rep. Allen West
2. Clarion Fund
3. Sean Hannity
4. Rep. Sue Myrick
5. Atlas Shrugs Washington Times
6. Mike Savage
7. Bryan Fischer
8. Mark Levin
9. Glenn Beck
10. Nonie Darwish
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فعاالن

اعتباردهندگان

محققان و اندیشمندان

پامال گلر ،اسالمی سازو آمریکا

زهدو جاسر ،1انجمن اسالمی آمریکایی

فرانک گافنی ،مرک سیاستهاو

را متوقف کنید

براو دموکراسی

امنیتی

ولید فارس  ،پروژه تروریسم آینده

دنیل پایپس ،انجمن ااورمیانه

ولید شعبت  ،تروریست ادعایی اسالمی

دیوید یروشالمی ،جامعه

سابق تبدیل به مسیحی آارال مانی شد.

آمریکاییها براو وجود ملی

دیوید هوروویت  ،مرک دیوید
هوروویت و مرک آزادو

2

3

دی دویار پس ا  11کبتامهر ،تاکعه و یشه احساکات ضهاکالمی گسدترش د شدتری یافد  .دده ویدژ  ،دیده
 2000شایه تاکعه شهکه دزیگی ا انهیشکه یا و کا مار یای ضهاکالمی داد .یله پروک یا پس ا  11کبتامهر
پهیهای شهنه .این کا مار یای دایای دادمه خاب یلرا دا دا یگرار ،وددالگ یدا ،وب کدای یدا و گدرو یدای
مذیهی متعهد دیگر تاانستره احساکات ضهاکالمی یاک

یادیکا یا تا حهی ا طریق ایائه حه

یای چرده

ک اکتلهای و افزایش تلروز در مسائل مسهلانار دی یکانه یا ده خط مقهم دحث یای مهدی د اوینده ،ددااینحدا تدا
کا  ،2006تعصب ه ه مسدهلانار دی افکدای لدامی آمریکدا ترهدا افدزایش مداقتی یا شدایه دداد (مداییرا

و

اکتاولر .)6 :2020 ،این شهکه یای اکالم یراس ی مار دا یوی وای آمهر نامحافظه وایار دی ر ه ک اکد
آمریکا ،یشه و گسترش یافتره و نامحافظه وایار وه دایای انهیشه یای یاک

مذیهی ن ز می داشدره ددر افدزایش

این احساکات دامن می دنه.

مشکالت جامعه مسلمان آمریکا :پيامدهای اسالمهراسی
نایسرهگار مه ترین پ امهیای اکالمگرایی ه ه مامعه آمریکا دی مااید یر درشلرد اک :
هتک حرمت به قرآن کریم و مساجد
اقهام وه سای فهاییها نلانهای ا مریار فکری قادلمالحظهای اکد

وده دده اددرا ترفدر و تحق در اکدالم و

مسهلانار تلایل داید .فراخاار تری مانز ،4وش ش وه سای واچکی دی ایال

فهاییها ،درای درگدزایی مراکد
1. Zuhdi Jasser
2. Walid Phares
3. Walid Shoebat
4. Terry Jones
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قرآرکا ی دی  11کبتامهر ( 2010نهل ن کالگرد  11کبتامهر) یکی ا مها یای گسترش مریدار اکدالمیراکدی
ملهایی اوداما اک

دی دوی ییاک
غرب و دهخصا

وه متأثر ا پ امهیای شهیه  11کبتامهر  2001ددر مداج اکدالمیراکدی دی

دی مامعه آمریکا اک

(قرهرلا.)11 :1389 ،

مرایات نفرت دی ایاالت متحه ه ه مسهلانار یا افرادی وه ده نظر مییکه ملکن اکد

مسدهلار داشدره دی

داالترین حه خداد قدرای داید .ددر اکداس گدزایش مرودز حقداقی فقدر مرداب ،1ا کدا  2015تدا  2016تعدهاد
گرو یای نفرت کت ز ضهمسهلانار دی ایاالت متحده  197دی ده و مدرائ ناشدی ا نفدرت ه ده مسدهلانار 67
دی ه افزایش یافته اک  .ا کانایه تا ماالی  63 ،2017حلهه ده مسامه ایت گرف
کا  46 ،2016حلهه ا این دک
یر ما حهود  9حلهه ا این دک
راار «فعال
داد اک

( ادهی .)5 :2018 ،دی

و  63ماید تا کوئ ه  2017وماد داشته اک  .ده طایوهی ،دی کا یای اخ در،
2

انجام میشاد (د ریچ .)10 :2018 ،مرودز ن اآمریکدار دی گدزایش خداد ددا

یای ضه مسهلانار دی ایاالت متحه  ،»2012-2018دریکی املالی یا دا نلاداییای ولدی نشدار
وه کرتاکر ایاالت متحه  ،مسامه تخریب می شانه ،مقامات دولتی محهی اکالم یا محکام میوررده

و مجالس ایالتی دی ماید قاان ن ضهمسهلانار دحث میورره .چر ن فعال

یای ضهاکالمی ا اواخر کدا 2015

دهطای قادلتامهی افزایش یافته اک  .این پروک اکرادی یا نشار میدیده وده ددا فهرکد دردهی اندااع یویدهاد
مهاگانه ،انااع ورشیای اکالمیراکی دهخصا

حلهه ه ه مسامه ا کا  2012تا  2018افزایش مییاده.

نمودار  .6می ان وادث نفرتانگی علیه مساجد و مراک اسالمی و مبالفت با مساجد ،قبرستان مسلمانان و مدارس در آمریکا
(مرک نیو آمریکان)2018 ،

آماییا نشار میدیه وه د ن کا یای  2015تا  2018د شترین حلالت ه ده مسدامه و مخالفد
مسهلانار ایت گرفته و دی یرما دهطای ثاد

ددا مسدامه

این قه ل حلالت ه ه مسامه مسهلانار وماد داید.

1. Southern Poverty Law Center
2. New america

سال  ،1شماره  ،4زمستان 1400
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نقض حقوق شهروندی مسلمانان
یکی ا ماایدی وه دا ث شه اک

وه دول

آمریکا حقاق مهامرین یا نقض نلایده ،حادثده  11کدبتامهر

اک  .دی این ایتها اتحادیه آ ادییای امتلا ی ن ایایک مینایسده« :حکامد
دا داشد

خادکددرانه و دددا مایی ا

ددهیا و احتلدداال یددزایار نفددر ا مهددامرین وشدداییای مسددهلار ،ددرب و

وشاییای مراب آک ا دهور ی چگانه مهیوی دا در شرو
آریا درای ما یا دی دا داش

دعدها این حادثده شدروع دده

دی فعال

یای تروییستی نلاد اک  .دس ایی ا

ده کر میدردنه .تعهادی ماید شکرجهیدای یوحدی و ف زیکدی قدرای مدیگ رنده و

دس ایی ن ز تهع ه میشانه» (اتحادیه آ ادییای مهنی ن ایایک .)3 :2014 ،درای نزدیک ده دو دیه ،و دی طا
ملهایی ،دول

که دوی ییاک

فهیا ایداالت متحده و دولد یدای ایدالتی ددا نهادیرده ودردر ک سدتلات ک

اقهامات فهیا و قاان ن ایالتی وه تهع ض ه ه مسهلانار و کایر مسهلانار اک  ،آ ادییای شهرونهار و کاورار
قانانی خاد یا نقض ورد انه .کا  223 ،2010الیحه ضهشریع
ایائه شه اک

ا م ار مااید معرفی شه  20 ،الیحه دی  13ایال

قانانی یا تحل ل میورره وه ده طای خا
اک

دی مجالس ایالتی دی کراکدر ایداالت متحده
ده تصدایب یکد ه اکد  .ایدن لداایح مااندع

ده دنها مهاگ ری ا مشایو

وامل و آ ادانه مسهلانار دا دین خاد

و ا تفاک ر اکالمی دی دادگا یای ایالتی ایاالت متحه در اکاس قانار نهگی اخالقی و دیردی مسدهلانار

ملانع

ده لل میآوینه و حقاق مردم مسهلار یا دی این دادگا یا نقض مدیورده (مؤکسده دیگدری ددادر و

تعهق داشتن .)1 :2019 ،این قاان ن دا ث میشاد وه درای مسهلانار دی دادگدا یدا ددرای اختالفدات حقداقی و
1

دیری خاد ،در اکاس شرع اکالمی تصل گ ری نشاد.
ا کایی دیگر ،شایای یوادط آمریکایی-اکالمی درا ده گزایش خاد 21 ،تا  23دکامهر  ،2015حدهود 150
وایمره مسهلار آمریکایی یرگامیوه دا انتخاب ترک مذیب خاد درای وای ماامه شهنه ،ا وای اخراج شهنه.

1. Othering & Belonging Institute:

مؤسسه  Othering & Belongingدر  UC Berkeleyمحققان ،سازماندهندگان ،ذینفعان ،ارتباطدهندهها و سياستگذاران را گرد هم
میآورد تا موانع موجود بر سر راه یک جامعه فراگير ،عادالنه و پایدار را شناسایی و از بين ببرد تا تغييری دگرگونکننده ایجاد کند .به
گفته این موسسه  «:ما یک مرکز متنوع و پرجنبوجوش هستيم که بر روی تحقق جهانی که همه مردم به آن تعلق دارند ،متمرکز
شدهایم ،جایی که تعلق مستلزم احترام به سطحی است که شامل حق مشارکت و درخواست از جامعه و نهادهای سياسی و فرهنگی
است .مؤسسه  Othering & Belongingبه مسائلی پاسخ می دهد که هم نياز به اقدام فوری و هم استراتژی بلندمدت دارند .مؤسسه
درگير ارتباطات نوآورانه ،هنر و استراتژی فرهنگی ،و کار روایت استراتژیک است که تالش میکند گفتمان عمومی را از یک روایت
غالب کنترل و ترس به سمت روایتی که انسانيت همه مردم را به رسميت میشناسد ،به زمين اهميت میدهد و تجليل میکند،
چارچوببندی کند».

تأثیر ساختار نومحافظهکاری بر مسلمانان آمريکا و اسالمهراسی

یرگامیوه این وایمرهار ا اتحادیه خاد دیخااک
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ولک وردنه ،دا دشلری و امتراع ا ولک ماامده شدهنه

(شایای یوادط آمریکایی-اکالمی) .این نقض حقاق شهرونهار مسهلار دی دویار ترامپ افزایش یافته و قاان ن
مهیهی درای نقض حقاق مسهلانار دی آمریکا ده تهییج دی حا افزایش اک .

اسالمستيزی رسانهای
پس ا فروپاشی اتحاد ملای ر شایوی ،این وشای تجزیه شه دیگر تههیدهی ددرای ایداالت متحده نهداد.
یکانه یا دی ایاالت متحه ده شهت ده یک ماضاع مهیه درای گزایش یای خاد ن ا داشدتره ،دردادراین مجهدای
شهنه دشلن مهیهی ایجاد ورره؛ درادراین ،اورر یکانه یای دزیگ گزایش یای خهدری خداد یا مهردی ددر ایرکده
«یوسیا میآیره» دا «مسهلانار میآیره» و «شریع

میآیه» مایگزین وردنه .آریا اکالم یا دشلن مهیه خداد

قرای دادنده و تصداویر مسدهلانار دی یکدانهیدا آریدا یا تروییسد
خصام

ه ه مسهلانار دی آمریکا ده یک یکانه مرداح یاکد

حاش های یا تقای

وره .وایشراکار اطال ات نادیک

معرفدی وردنده (یحلتدی .)5 :2015 ،پخدش
خداب تاکدعه یافتده دسدتگی داید تدا دهایای

انهیشکه و کا ماریای مردمی و یاک

مذیهی دایای

یادطه یلزیستی دا گرویدی ا وددالگ یدا ،مجدالت ،ایسدتگا یدای یادیدایی ،یو نامده یدا و درنامده یدای خهدری
تهایزیانی مراح یاک

یستره وه ا نظر ایهئالاکیک یلسا یستره تا پ ام یا و افسانه یدای ضهاکدالمی خداد یا

مرتشر ورره (مروز پ شرف

آمریکا.)85 :2011 ،

مح ط یکانه ای دی ایاالت متحه یک کاختای فر

وه هی دی کل

رضه ددرای ن رویدای ضهاکدالمی

دی حفظ حضای و نفاذ پایهای در فرآیرهیای تصل گ ری و نهادیا دی کطاح مختهف حکام
یکانه یای امتلا ی و مح ط ایرترن

اک  .نهترهدا ا

(مرل ایوپای غردی) درای درقرایی ایتها  ،شهکهکا ی و یشه پایگدا یدای

پشت هانی دی شهکه ضهاکالمی آمریکا اکتفاد شه  ،دهکه این مح ط یکانهای مهیه دا مافق

د شتری دا تعهادی

ا مریار یای ا هی محافظه وای ادغام شه اک  .یکانه یا ا ملهه درنامه یای گفتگدای یادیدایی ،یو نامده یدا،
مجالت و اخهای آنالین و کای یای ودالگ ،درای تهه غ و گسترش احساکدات ضهاکدالمی اکدتفاد مدی شدانه
(ماییرا

و اکتاولر .)17 :2020 ،اورری یا مسهلار دی ماید یکانهیا میگایره وده گدرو مدذیهی آریدا دی

ایاالت متحه دا تهع ضیای یادی ماامه اک

و یکانهیا نسه

ده مسهلانار نا ادالنه یستره (دیامان .)2017 ،

 %75دی ه میگایره وه دی مامعه آمریکا تهع ض یدادی ومداد داید و  %62دی ده آمریکدایییدا ،اکدالم یا
ده راار دخشی ا مریار ا هی مامعه آمریکا نلیدانره و حهود  %60دی ده معتقهنده وده یلکدایی یکدانهای
آمریکا دا مسهلانار نا ادالنه اک .
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نمودار  .7اسالمستی و رسانهها (مرک تحقیقات دیامانت و پیو)2017 ،

ا یویهاد  11کبتامهر درای تام ه تههیل اکالم و مسهلانار ده دشلن مهیه ی دی یکدانه و ید دی ک اکد
اکتفاد میشاد .پس ا  11کبتامهر ،د شتر تلروز یکانه یای مریار ا هی دی ماید اکالم و مسهلانار مرفی دداد
اک  .الو در اخهای ،دیام یای تهایزیانی متعهدی درب یدا و مسدهلانار آمریکدایی یا دده گانده ای دده تصدایر
میوشره وه وه شهیای مرفی یا تقای

میورره .پس ا  11کبتامهر ،یکانهیا ،ا راب و مسهلانار آمریکایی یا دا

دشلن مرتهط میدانره (یحلتی.)6-7 :2015 ،
کاف ا آیمار 1آنچه یا «تخ ل غرب ا اکالم» می خاانه ،ا مسهلانار ی االیی قرور وکطی ایوپدا تدا تهدهیل
آر یا ده ف ه یای امهی پس ا  11کبتامهر می تاار یدیادی ورد .دیحالیوه مک آل ستر 2تاییخ فریرگی دق قدی
ا خاویم انه یا دی تخ ل آمریکایی ایائه ورد ،و ا نظر وی ،دس ایی ا واییدا دی مداید اکدالمیراکدی ددهطدای
خا

در پاشش یکانه ای و کایر تال هات فریرگی مانره فد ه و تهایزیدار متلرودز شده اکد  .گاتشدالک و
3

گریرهرگ حضای یکانه ای مسهلانار یا ده راار تهاوم دیره خشان  ،ظایرا ده نام اکالم ده ایدن فدرض مدرتهط
میدانره وه یله مسهلانار دا انگ ز یای ذاتا مذیهی لل میورره و اکالم خطرناک اک  .این مسئهه نقش دس ای
مهلی دی متقا ه وردر مامعه مهانی دی ماضاع درخاید امترابناپذیر و یلهگ ر تلهر یا داید (فادی:2018 ،
.)4-5

1. Sophia Arjan
2. McAlister
3. Gottschalk and Greenberg

تأثیر ساختار نومحافظهکاری بر مسلمانان آمريکا و اسالمهراسی

ا کای دیگر ،تعهادی ا افراد دی رع
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اکالم یراکی در دحث یای واتال ک آمریکدایی دی مداید اکدالم

تأث ر گذاشتهانه .دی درخی مااید ،ناشرار واتال ک ،خهرگزایییا و شخص

یای درمسته دیهگا یای خداد یا

تهه غ ورد انه .وای نایسره یادرت اکبرسر 1وه ییهری کا مانی یا در هه داید وه تاکط «مرودز حقداقی فقدر
دی مراب» 2ده راار یک گرو نفرت ضهمسهلانار معرفی شه اک  ،دهطای گسترد دی یکانهیای واتال ک و
ککاالی دی کراکر ایاالت متحه این مریار ضهاکالمی دا نلایی و پخش شه اک  .اکبرسدر دی گدزایشیدای
اکالمیراکی مروز پ شرف

آمریکا ده راار «وایشراس اطال ات غهط» نام ده مدیشداد ،اغهدب دی شدهکهیدای

تهایزیانی مهی ظایر می شاد .او دا انتشای آثدایش دی د یدا نشدریه کدکاالی مهد  ،ددرای دسد ایی ا یکدانه یدای
واتال ک آمریکایی گزایش یایی ناشته اک

و دی مکار یای واتال ک ظدایر شده اکد

 .)97نامحافظهوایی وه یکی ا شاخهیای یاک
دایای یویکرد یاک

نا یا یاک

(دافردر-86 :2016 ،

نا میداشه لذا دی این یاکتا ،د شتر یکدانهیدای اکدالم یدراس

مذیهی یستره و دا نامحافظهوایار د شتر قراد

و مرافع مشترک داینه.

نتيجهگيری
یسته مروزی تفکر محافظهوایی ا تقاد ده نادرادری انسار یا اک
در هه داشته داشره و اورری

ا نهاغ این اقه

مامعه یا

و ایرکه اقه تی دایه نقش یهای

درخایدای شاد .لذا مسهلانار دی این مهارد ری درادر دا نخهگار

ک اکی و اقتصادی آمریکا ن ستره .این نادرادری درای آنار تال ه نایضایتی و حس تهعد ض ه ده خداد یا دی پدی
داید .چراوه مسهلانار ا تهع ضى وه د ن آر یا و یهادیار وماد داید نگرار انه .دده د دار ل دق تدر ،مسدهلانار و
یهادیار دایاى وضع نامسا ه فریرگى یکسار دی آمریکا یستره ،ل کن دی اقتصاد و ک اک

یکسانى

ا ماقع

درخایدای ن ستره .مه ترین نت جه تالش مسهلار درای درادری ،مقادهه نخهگار فکری ،ک اکی و اقتصادی ایداالت
متحه ه ه مسهلانار اک

و ا هیترین نت جده آر ایجداد م ردهیدای ندادرادری ددهواکدطه اکدالمیراکدی اکد .

نامحافظهوایار دیهگا کامائل یانت رگتار مهری در ایرکه تقادل د ن اکالم و مس ح
پذیرفتره و چهر ضهاکالمی خاد یا دی ک اک

دائلی و یل شگی اک

یا

داخهی و خایمی ایاالت متحه ده نلایش گذاشتهانه.

ا کایی دیگر ،وماد انااع کا ماریا ،شهکهیا ،یکانهیا ،نهادیا و دا یگرار متعهد دی آمریکا نشار میدیده
وه اکالمیراکی درای این گرو یا ده حرفه و رع
طر

ط ف وک عی ا گرو یای دک

نامحافظهوایار یستره) حلای

تههیل شه اک  .این نهادیا و شهکهیا د ش ا یدر چ دز ا

یاکتی ( ،ه ان س یا و محافظهوایار دیری وه دی قرادد

و یلسدا ددا

میشانه .این شهکهیا ،نهادیا و یکانهیای اکالمیراس دی دویار یا د کدبتامهر
1. Robert Spencer
2. Southern Poverty Law Center
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و ی مار دا یوی وای آمهر نامحافظهوایار دی واد ره داش پسر یشه و گسدترش د شدتری یافترده و دعده اتلدام
ییاک

ملهایی داش ،این کاختای اکالمیراکی دا نامحافظدهودایار نهادیرده شده و دی دویار اودامدا ن دز ادامده

یاف  .دا شروع ییاک

ملهایی ترامپ حلالت و تهع ضیا نسه

آماییا دی دویار ترامپ نشار میدیه وه حزب ملهاییخاا نسه
وده نشدار ا آر داید وده ملهدایی خاایدار تحد

ده مسدهلانار افدزایش یافد

و نظرکدرجی و

ده تهع ض ه ه مسهلانار دیتفاوت یستره

تدأث ر نهداد و شدهکهیدای اکدالم یدراس دکد

یاکدتی و

نامحافظهوایار قرای داینه .ا کایی دیگر ،نهادیا و کا ماریایی دی آمریکدا ددرای مقادهده ددا اکدالمیراکدی دده
وماد آمه وه نقش مهلی دی مره مها دادر اکالم و مسهلانار دی مامعه آمریکا داینه .این نهادیا هایتانه
ا:
 .1ماکسه ک اک امتلا ی و تفای ؛
.2

ماکسه مروز وایتر؛

.3

شایای یوادط اکالمی و آمریکایی؛

.4

مروز پ شرف

آمریکا.

این نهاد یا مشکالت مسدهلانار و اکدالم دی مامعده آمریکدا یا د دار مدیوررده و کدعی دی ودایش و ورتدر
دیهگا یای اکالمیراکی دی آمریکا یا داینه .اگر تعهاد این مراوز و نهادیا دی آمریکدا افدزایش یادده مدیتداار
کاختای نامحافظهوایی اکالمیراکی یا تضع ف ورد و ا د ن درد.
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ABSTRACT
Most Muslims in the United States suffer from discrimination and injustice in society and
the political system of this country and consider it as a phenomenon of Islamophobia.
Islamophobia against Muslims in the United States is a structural phenomenon based on
ideological and institutional teachings. So in this article, we will try to answer the questions:
How have anti-Islamic structures and institutions in the United States been influenced by
neoconservative thinking? And how do Islamophobic ideologies fuel the spread of
Islamophobia in this country? And what are the consequences of this anti-Islamic vision at the
level of the American political system against American Muslims? After analyzing the
situation of Muslims in the United States, we believe that the main ideological doctrine of
discrimination against Muslims and other minorities in the United States is the
neoconservative cultural, political, social, and economic system. The main fruit of this system
is the production of inequality. Therefore, within this system, equality of Muslims with
political elites and capitalists is difficult, and the main function of the political system is to
maintain this inequality. That is why anti-Islamic capitalist institutions and structures have
spread Islamophobia by funding the political system, one of the most important consequences
of which is to create bottlenecks in the social, legal and religious life of Muslims in the United
States. The theoretical framework of this paper is based on thought neoconservatism and the
research method has a descriptive and analytical approach and the method of data collection is
based on the library and reliable internet resources.
Keywords: Muslims, USA, Islamophobia, Neoconservatism Inequality.
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