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  و شیلي برزیلآرژانتین، 

 1شييتفرمرتضي       
 دكتري تاريخ؛ دانشگاه آزاد اسالمي

                         5/5/92تاريخ پذيرش:  - 3/3/92تاريخ دريافت: 

الم و خاورمیانگ  در  مسگال  اسگ   پژوهشگگر و  1957متولد  2نسپونيگر كارو زاکيآدكتر 

تخصصگي وي   ةشیلي است. حگوز در  3پرات آرتوروالمل  دانشگاه مطالعات بین ةمؤسس

بنیگادگرايي   ةبیشتر ب  تحقیق در زمینگ  نسپونيگر وكارالمل  است. دكتر روابط بین عمدتاً

تحقیقاتي را نیز در ايگن مگورد بگر ع گده      ةمعاصر پرداخت  و مديريت يک پروژ اسالمي

در اروپگا و  جوامگ  مسگلمانان و ي وديگان     ةدرباركتاب و مقال   نمؤلف چندي وي دارد.

 .آمريکاي التین است

و هگر  در دو بخگ  تنیگیش شگده اسگت      «اسالم و ي وديت در آمريکاي التین»كتاب 

بگ    ،در بخگ  او   .اي نیز در كتاب وجگود دارد دارد. مقدم  و مؤخرهچند فص   بخ 

ین از منیر تاريخي، م گاجرتي، اتتصگادي، فرهنگگي و    وضعیت ي وديان در آمريکاي الت
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از فصو  آن اتلیگت مزبگور در كشگورهاي آرژانتگین،      هركدامو در  شده  پرداخت سیاسي 

بگ  وضگعیت ي وديگان در     هگش نگاهي  است؛ ضمن اينک  نیش شده  بررسيبرزي  و شیلي 

 ،. در بخگ  دوم تگرين اتلیگت ي گودي در دنیگا دارد    بزرگ عنوان ب آمريکا  ةمتحد اياالت

اسگت. در   شگده   بررسگي  آمريکاي التیندر  در س  كشور مزبوروضعیت اتلیت مسلمان 

در كشگورهاي   يبا رهبگران مگذهبي مسگلمان و ي گود    متعدد  هاي مصاحب متن كتاب از 

 دسگت  ب كتاب نیز بار ديگر نتايج ة مؤخراست. نويسنده در  شده  استفادهآمريکاي التین 

دهد. الزم ب  ذكگر  ترار مي اشاره موردخالص   صورت ب ختلف را در طو  فصو  م آمده 

انگلیسي يا فارسگي از   ةو هنوز ترجم شده  نوشت است ك  كتاب مزبور ب  زبان اسپانیايي 

   است. نشده منتشرآن 

و ي وديگان  جوام  مختلف مسلمانان  مطالعة ،نآهدف كتاب آمده است ك   در مقدمة

- و بگ  آرژانتین، برزي  و شیلي اسگت س  كشور ويژه در  ب در كشورهاي آمريکاي التین

مستلزم  امري ك  ؛پردازدكشورهاي مزبور ميها در جوام  ادغام آن تر ب  نحوةطور دتیق

-هويگت تنوع موجود در رابط  بگا   المللي است.ها در صحنة بینمشخص كردن نق  آن

با توجگ  بگ  روابگط میگان     در كشورهاي آرژانتین، برزي  و شیلي هاي اسالمي و ي ودي 

 المللگي بگین  زيگرانابگ  عنگوان  بگ  وام  مزبگور  ك  جادغام جذب و يندهاي فراها و نیز آن

 زعگش  بگ   اسگت.  گرفتگ   ترار تحلی  و  تجزي مورد  ،هستند گريبان ب  دستبا آن  غیردولتي

ن  اتحگاد  كشورهاي آمريکاي التین در جوام  مسلمان و ي ودي  وج  مشخصة ،نويسنده

اسگت   مختلف فرهنگي، مذهبي و مليهاي وجود هويت عکس ب ها بلک  مگوني آنو ه

ايگن  شگود.  اي مختلگف در ايگن جوامگ  نمايگان مگي     هن ادها و تنوع گروه صورت ب ك  

آمريکاي التین بلک  درون هريک از  جوام  كشورهاي مختلفدر میان  تن ا ن  هااختالف

  .ها نیز وجود داردآن

بنگدي فرهنگگي و تگاريخي    با يک تقسگیش نخست  توان در وهلةميدر مورد ي وديان 

متمايز سگاخت. ي وديگان سگفاردي آن    ها را ب  ي وديان سفاردي و ي وديان اشکنازي آن
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 1492و در سگا    اسگت اسپانیا( نام عبري منشأ آن ا سفاراد )دست  از ي ودياني هستند ك  

شما  آفريقا و مناطقي ك   ويژه ب ب  مناطق مختلف پس ازآنو  از آن كشور اخراج شدند

جوامگ   از ي وديگان اشگکنازي   . م گاجرت كردنگد   ،تحت تسلط امپراتوري عثمگاني بگود  

 و داراي مركزيگت م مگي در  انگد  گرفت  منشأاروپاي مركزي و شرتي  درمختلف ي ودي 

ب  ل ستان و روسی  م اجرت كردند. سپس گروهگي از   و بودندآلمان(  عبرينام اشکناز )

فلسطین گروهي هش ب   گروهي ديگر ب  آمريکاي التین و آمريکا، ها ب  اياالت متحدةآن

يگک   ،توان از ي وديان ب  عمگ  آورد  بندي ديگري ك  ميتقسیش .م اجرت كردند اشغالي

كگار،  محافیگ   ب  پنج گگروه سگنتي افراطگي، سگنتي،    ك  طي آن  مذهبي استبندي  تقسیش

 .ندشوو نواندي  تقسیش مي طلب اصالح

سگني و شگیع  از    صگورت  بگ  هگا را  بنگدي بنیگادين آن   مسلمانان يک تقسیش در مورد

ايگن حقیقگت    اي صوفي وهوجود گروهبايد ب   ،. از سوي ديگرسازديکديگر متمايز مي

. ايگن پديگده   اذعان نمگود  ،شوند ب  دين اسالم مشرف ميمسلمانان زيادي غیرهمواره ك  

. اعگراب سگاكن   اسگت  مشاهده تاب هاي آمريکاي التین در كشور ازجمل در تمام دنیا و 

 ضگمناً  .بسیاري از آنگان ارتگودوكس هسگتند   و  مسیحي عمدتاًي آمريکاي التین كشورها

در كشورهاي  اكثر اعراب ساكن د.نشوها ديده ميمسیحیان لبناني ماروني نیز در میان آن

ي ف ش ب تگر موضگوع ايگن    برا ن سوري، لبناني و فلسطیني هستند.آمريکاي التین م اجرا

هگا و تگأریر آن بگر ايجگاد جوامگ       م گاجرت  ،كرد. نخست توج سئل  مكتاب بايد ب  س  

افگزاي   سگرانجام  میگان اللیسیسگش و مگذهب و     م اجر مسلمان و ي ودي و سپس رابطة

 هراسي.   ستیزي و اسالم موارد ي ودي

 بگا ساكن در اسپانیا و هاي ي وديان ب  آمريکاي التین توسط ي وديان نخستین م اجرت

آمگده از سگوي دادگگاه تفتگی  عقايگد يگا        وجگود  بگ   شگرايط دشگوار   رها شگدن از   هدف

يافت. سگپس در  ادام  اواي  ترن نوزدهش  انگیزيسیون در ترن شانزدهش صورت گرفت و تا

پگا و روسگی  و نیگز    سگتیزي در شگرا ارو   تمايالت ي ودياواسط آن ترن بار ديگر ب  دلی  
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ويگژه بگ      و بگ ها بگ  آن منطقگ    تبراي م اجرت ب  آمريکاي التین م اجر وضعیت مساعد

ج ت كگار بگر   هاي سیاه  نیز براي اولین بار در تالب بردهآرژانتین شدت گرفت. مسلمانان 

زولال، كلمبیگا و برخگي   ويگژه كشگورهاي ونگ     روي مزارع نیشکر وارد آمريکاي التین و بگ 

هگايي از هندوسگتان    م گاجرت اخگر تگرن شگانزدهش    در او آن از  پس یب شدند.جزاير كاراي

نگد. در  م گاجرت كرد یگب  يب  جزاير كارا عمدتاًكار  و كارگران هندي برايصورت گرفت 

، لبنان و فلسگطین صگورت   اواسط ترن نوزدهش نیز يک موج م اجرتي از كشورهاي سوري 

ع آن كشگورها كگ    تعگدادي از اتبگا   ،ترتیگب  اين ب تا اواي  ترن بیستش ادام  يافت. گرفت ك  

 .ب  آن منطق  م اجرت كردند ،هش مسلمان بودندتعدادي اعراب مسیحي و  عمدتاً

چ گارم ي وديگان سگاكن    كند ك  س  ميبیان نويسنده بخ  نخست كتاب،  در فص  او  

دهنگد و  ا همگان ي وديگان اروپگايي تشگکی  مگي     آمريکاي التین را ي وديان اشکنازي يگ در 

ي وديگان سگفاردي از تگرن شگانزدهش و     . آوردنگد  وجود ب یسش را ها بودند ك  ص یونهمین

و دلی  وجود دادگاه تفتی  عقايد در اسپانیا و پرتغا  ب  آمريکاي التین م اجرت كردنگد   ب 

 1ي وديگان را در آن منطقگ  در شگ ر برزيلگي رسگیف      هش اينان بودند ك  نخسگتین جامعگة  

هاست ك  از ايگن  تنوع زياد آن کاي التیني ودي در آمري ويژگي بارز جوام  .تشکی  دادند

نقگا    ي وديگاني از كلیگة  زيگرا   .گیرنگد دوم ترار مي ةدر مرتبفلسطین اشغالي لحاظ پس از 

. هگا و تشگکیالت م مگي هسگتند    داراي سگازمان  اندان ب  آمريکاي التین م اجرت كردهج 

دو  عنگوان  بگ   3سگش یونیص  يج گان  سازمان و 2اني ودي يج ان كنگرةتوان از مي ،مثا  راي ب

يکگي از ايگن   . دارنددر كشورهاي آمريکاي التین هايي  شعب ك   نام برد ي وديان ةن اد عمد

جمعیگت  اسگت.   در آرژانتگین آن  رمقگ كگ    اسگت  4نیالت يکايآمر اني ودي كنگرة ،ها  شعب

هگزار نفگر اسگت كگ  از آن      395ها حدود ي وديان آمريکاي التین بر اساس برخي تخمین

 40 در برزيگ ،  ي وديهزار 86 ،آن از  پسكنند.  هزار نفر در آرژانتین زندگي مي 185میان 

                                                           
1. Recife 

2. World Jewish Congress 

3. World Zionist Organization 

4. Congreso Judío Latinoamericano 



 437      آرژانتین، برزیل و شیلی: اسالم و یهودیت معاصر در آمریکای التین معرفی و نقدكتاب:

ي گودي   هزار نفر15در شیلي و  هزار نفر15 ،اروگول در  هزار نفر18، در مکزيک هزار نفر

ي التگین در  بیشگترين جمعیگت ي گودي در آمريکگا     بااينکگ   .كننگد در ونزولال زندگي مگي 

نفگر   1000هگر  بیشترين نسبت جمعیت ي گودي بگ     اروگول كشور  آرژانتین ساكن هستند

ذكر است ك  جمعیگت ي وديگان در آمريکگاي     شايان .درصد( 3/5د )دار جمعیت كشور را

 است. يافت   كاه درصد 10طور متوسط ب   میالدي ب 2004تا  1986التین از سا  

تشگکیالت   خوانیش كگ  ي وديان در آرژانتین مي وضعیتب  در فص  دوم كتاب راج  

 انجمگن  ب  ناماشکنازي  ين ادسیس و با تأ 1894ن در آن كشور از سا  سازماني ي وديا
 نیآرژانتگ  و  یلاسگرا  يدوسگت  انجمگن بگ    1949ك  بعدها در سا   شد آغاز 1زكارانیپره

ي وديان م اجر در ساختار اتتصگادي آرژانتگین نخسگت    ادغام  . نحوةدادتغییر نام  2(ایآم)

ب  كارگران ماهر و متخصگص و همننگین    شدن  تبدي ساده و سپس  كارگران صورت ب 

م گاجرت بگ     سگبب رژانتگین بگ    جمعیت ي وديگان آ . گرفت  استصورت  كارفرمايانب  

هگزار نفگر در سگا     275تعگداد  از  ك  نحوي ب  ،است يافت   كاه يا مستحی  شدن  خارج

يگرس پايتخگت   وس آشگ ر بولنگ   رسگیده اسگت.   2006هزار نفگر در سگا    185ب   1960

و بدون احتساب  دارا بودن تعداد جمعیت ي ودي سیزدهمین ش ر دنیا لحاظ ازآرژانتین 

 3/1زيگرا   ،سومین ش ر پس از پاريس و لندن اسگت  ،و آمريکافلسطین اشغالي ش رهاي 

 است. داده  جايدرصد ك  جمعیت ي وديان ج ان را در خود 

نويسگنده در  دارد.  اختصگا    برزي كشور درفص  سوم كتاب ب  وضعیت ي وديان 

خگر تگرن پگانزدهش    م اجرت ي وديان ب  برزي  بگ  اوا شود ك  گرچ  اين فص  متذكر مي

در شگ ر   1630ي گودي در آمريکگاي التگین در سگا       گردد و حتي نخستین جامعةبرمي

اواسط ترن نگوزدهش  يافت  ي وديان ب  برزي  از  ولي م اجرت سازمان ،رسیف تشکی  شد

 1960. جمعیت ي وديان در برزي  از سگا   ترن گذشت  آغاز گرديد دوماز ده   ويژه  و ب

نفگر   86000بگ    1960نفر در سا   96000از  ك  نحوي ب  ،است سیر نزولي داشت تاكنون 

                                                           
1. Piadosa Compañía 

2. Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
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تگرين سگازمان ي گودي در    تشگکیالتي بگزرگ   ازلحگاظ  است. يافت   كاه  2000در سا  

تمگامي  هاي ي ودي فدراسیون است ك  در برگیرندة 1 يبرز يلیاسرال ونیكنفدراس ،برزي 

 است.   شده  تأسیس 1948و در سا   اياالت آن كشور است

حضگور   . سگابقة دارد اختصگا   فص  چ ارم كتاب ب  وضعیت ي وديگان در شگیلي  

هگا  يافت  و مگنیش آن ولي م اجرت سازمان ،گرددي وديان در شیلي ب  ترن شانزدهش برمي

نخسگتین  بگالفور   پس از صدور اعالمیگة كمي . شد   ترن بیستش آغازب  آن كشور از اواي

 سگپس و ايتخگت آن كشگور تشگکی     در سگانتیاگو پ  1919ي وديان شیلي در سا   كنگرة

تأسگیس ايگن فدراسگیون در حقیقگت      .اعالم شگد  2يلیش يستیونیص  ونیفدراستأسیس 

تعگداد ي وديگان    1980در دهگة   ند ي وديان در آن كشور است.مآغاز حضور نیاممثابة  ب 

ها بگر اسگاس   نفر رسید. در حا  حاضر تعداد آن 35000در شیلي ب  حداكثر خود يعني 

درصگد   13/0ي وديگان   ترتیگب  اين ب  نفر است. 15000در حدود  2002سرشماري سا  

 دهند.ميجمعیت شیلي را تشکی  

اي در كشگوره جوامگ  ي گودي   هگاي  و ديگدگاه ب  تبیگین مواضگ     كتاب فص  پنجش

المللگي اختصگا  دارد.   یلي درخصو  موضوعات سیاسي و بگین آرژانتین، برزي  و ش

هاي جوام  ي ودي در كشورهاي آمريکگاي التگین مناتشگات    ترين نگرانييکي از بزرگ

ايگران و   بنگان، ل فلسگطین و همننگین شگرايط    ةمسگئل ه ويگژ   و بگ موجود در خاورمیانگ   

حمايت بدون تیگد   ،ن موض  جوام  مزبورفلسطی است. در رابط  با موضوع فارس خلیج

 هاست.امي جنب در تم رژيش ص یونیستيو شر  از 

ن اولی  ب  كشورهاي آمريکاي التین م اجرا ازآنجاك دارد ك  كتاب اظ ار مي نويسندة

و هگش مسگلمان و    ها هش مسیحيو در میان آن از كشورهاي سوري  و لبنان بودند عمدتاً

سگا    درايگن تفگاهش    ليو ،فاهش زيادي بین آنان وجود داشتت ،شدهش ي ودي يافت مي

 .خاتم  يافت رژيش ص یونیستيبا تأسیس  1947

                                                           
1. Confederación Israelita de Brasil 

2. Federación Sionista de Chile 
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ن مسگلمان در آمريکگاي التگین    فص  او  بخ  دوم كتاب ك  ب  شرايط م گاجرا در 

هگاي  طي يک مقدم  در مورد دين اسالم و انواع مگذاهب آن و فرهنگ    ،اختصا  دارد

تعیت گسترده و پینیده است. ج ان يک وا ست ك  دين اسالما شده  گفت  موجود در آن

و ب  همگین دلیگ     استهاي مختلف ها و زبانها، فرهن اتوام، ملیت اسالم در برگیرندة

او  يگک اعتقگاد مگذهبي و     بلکگ  اسگالم در وهلگة    ،توان از يک اسالم واحد نام برد نمي

يک طگرز تفکگر و يگک    ، ، يک فرهن وانینتمجموع  سیاسي، يک  مشي خطسپس يک 

 ؛اسگت ب  انواع مختلگف   تقسیش  تاب فرهنگي  لحاظ ازاسالم  نحوة رفتار و زندگي است.

فرهنگ   و مگاالوي   فرهنگ  ي، تركرهن  ف ،ند و ايرانيهفرهن   ،عربيفرهن  از تبی  

   .آفريقايي

  ايگن حضگور   ر نیر داشت كگ در رابط  با حضور مسلمانان در آمريکاي التین بايد د

حضگور   مسلمان كشورهاي عربگي، آفريقگايي و آسگیايي اسگت.    ن از م اجرا متأرر عمدتاً

ر آمريکاي التگین بگ  زمگان كشگف تگارة آمريکگا توسگط كريسگتف كلمگب          مسلمانان د

ن از اسپانیا بودند. سپس در فاصگلة  مسلمازيرا در میان همراهان وي تعدادي  ؛گردد برمي

بگ  جزايگر    عمگدتاً مگزارع نیشگکر    ي كار درآفريقايي براهاي مسلمان برده 19تا  16ترن 

طق را اهگا اكثريگت جمعیگت آن منگ    اكنون نیز بازمانگدگان آن  كارايیب آورده شدند و هش

 گاجرتي توسگط مسگلمانان    در حوالي ترن نوزدهش دو جريان جديگد م  دهند.تشکی  مي

  بگ جاوه ك  طي آن كگارگران مسگلمان ج گت كگار     جزيرة يکي از هند و  ،شک  گرفت

ترينیگداد و توبگاگو م گاجرت     ،گويگان  ،ويگژه سگورينام   بیب ير وات  در درياي كارايجزا

اعگراب مسگیحي و مسگلمان    و جريان ديگر ك  طي آن در اواخگر تگرن نگوزدهش     ،كردند

. كردنگد   آمريکگاي التگین م گاجرت    سوري  و لبنان در پي تضعیف امپراتوري عثماني بگ 

سگازمان اسگالمي آمريکگاي    آمريکگاي التگین   هاي مسگلمانان در  ترين تشک يکي از م ش

 دهگي  سگازمان همگاهنگي و   ،و هگدف آن  آن در آرژانتگین اسگت   رّكگ  مقگ   اسگت  1التین

                                                           
1. La Organización Islámica para América Latina 
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در رابطگ  بگا تعگداد     .هاي اسالمي متعلق ب  مسلمانان در كشورهاي منطقگ  اسگت   پروژه

ون یگ تا ش  میلهزار نفر  612ها را از مسلمانان آمار مختلفي در دست است ك  تعداد آن

هگاي اخیگر رشگدي بگی  از سگاير اديگان داشگت         اسگالم در سگا    .انگد هش ذكر كردهنفر 

درصد رشد  7/4 در حدود 1990در منطقة آمريکاي التین فقط در طو  دهة  ك  نحوي ب 

 است.   كرده

تعگداد   فص  دوم اين بخ  ب  بررسي وضعیت مسلمانان در آرژانتین پرداخت  است.

درستي مشخص نیست و آمگار متفگاوتي از   عرب آرژانتین ب  نمسلمانان در میان م اجرا

صگد  در65از ايگن تعگداد    ولگي  ،اسگت  شگده   ارالگ  هگزار نفگر هگش     700هزار نفر تگا   60

درصگد  80تبار و غیگره هسگتند.    ش فلسطینيدرصد ه10تبار و  درصد لبناني25تبار،  سوري

ان و رصگد هگش علويگ   د10تا  8و  لبناني درصد شیعة12تا  10نان سني مذهب، اين مسلما

 .  تبار هستندهاي سوريدروزي

 شگده   بررسگي   دوم كتگاب  وضعیت مسلمانان در كشور برزي  در فص  سگوم بخگ  

 و در فاصگلة شگد  آغگاز   1880از سگا   اعگراب بگ  برزيگ      يافتگة م اجرت سازماناست. 

آمار مربو  بگ  تعگداد اعگراب در برزيگ  از     ج خود رسید. وب  ا 1913تا  1904هاي سا 

بگ   ن عگرب  كشورهاي مبگد  م گاجرا     میلیون نفر تا دوازده میلیون نفر متفاوت است.س

. انگد  بگوده درصگد  10درصگد و تگونس   20درصد، لبنان 30 هركدامترتیب سوري  و مصر 

درصگد  3/8درصگد مسگلمان و   8/20برزيگ  كاتولیگک،    ن عگرب در درصد م گاجرا 5/37

ي وجگود  ز مگذهبي اسگالم  در برزي  حدود صد مسجد و مركگ مسیحي ارتدكس هستند. 

 كرده است.   تبدي  مركز اسالم در آمريکاي التینب   دارد ك  اين كشور را

. بگر اسگاس   پرداخت  استسي وضعیت مسلمانان در كشور شیلي رفص  چ ارم ب  بر

و م گاجرت   وارد شگیلي شگدند   1850سگا   در ن عرب نخستین م اجرا ،مدارک موجود

درصگد اعگراب سگاكن شگیلي     60حگدود   دامگ  يافگت.  ا 1915طور پیوست  تا سا   آنان ب

دتیق اعگراب سگاكن    آمارتبار هستند. درصد لبناني8تبار و درصد سوري25تبار، فلسطیني



 441      آرژانتین، برزیل و شیلی: اسالم و یهودیت معاصر در آمریکای التین معرفی و نقدكتاب:

تعگداد   هزار نفر حکايت دارند.75هزار تا 60از شیلي مشخص نیست ولي برخي آمارها 

 ،اجران سگوري مذهب و از بازمانگدگان م گ   سني اكثراًنفر است ك   3000مسلمانان شیلي 

 .  لبناني و فلسطیني هستند

 از: اند عبارتمواردي را ك  بايد در اين كتاب در نیر داشت 

  تنتوانس ،سعي كرده در نوشتار خود منصف باشد بااينک ي ودي است و نويسنده  .1

بیشگتر  و توضیح و تبیگین  ضمن توج  بیشتر ب  اتلیت ي ودي  شود. ويين م ش نال  ا ب 

هگاي وي  داوري پگی    و دامات ي وديگان دارد ر تط یر اتگ در مواردي سعي دفعالیت آنان 

 .است متأرر از ذهنیت 

تگوان رد پگاي حمايگت    ت و شرح و تفسیر وتاي  تگاريخي مگي  در خال  توضیحا. 2

 گفتار وي مشاهده نمود.یونیستي را در  تلويحي از رژيش ص

و  شگده   بیگان  يص بیشترواتعیات و وضعیت مسلمانان نسبت ب  ي وديان با تلخی. 3

ناپذير و متمايگ  بگ  خشگونت    ها را سازشنويسنده سعي كرده است تا آنبرخي اوتات 

ناشگي از شگناخت محگدودتر وي نسگبت بگ  مسگلمانان در        احتمگاالً اين امر  نشان دهد.

 مقايس  با ي وديان است.

و  ان دهدغالب در میان مسلمانان نش بنیادگرايي را وج . نويسنده سعي كرده است 4

 بنیادگرا معرفي كند.هاي برخي گروه يآن را علت اتدامات تروريست

 علیگ  مسلمان را كگ   هاي مبارز سعي كرده است برخي از گروهنويسنده همننین . 5

 .كنند تروريست معرفي كندغالگري رژيش ص یونیستي مبارزه مياش

سگتفاده  اتگدامات دولگت جم گوري اسگالمي ايگران درخصگو  ا      در اين كتگاب  . 6

اتگدامات  مخالفت با اشغالگري رژيش ص یونیستي  همننین و ايآمیز از انرژي هست صلح

در اين رابطگ  بگ  دفگاع از عملکگرد آمريکگا و رژيگش       نويسنده آمیز تلقي شده و تحريک

 .است ص یونیستي پرداخت 
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نگاگزير شگده   وي داوري منفي نويسنده نسبت ب  اسالم و مسگلمانان   علیرغش پی . 7

اذعان ب  رشد سگري  اسگالم در میگان مگردم      ازجمل  ؛دبرخي واتعیات را بازگو كنت اس

كشورهاي آمريکاي التین و كاه  جمعیت ي وديان سگاكن در آن كشگورها بگ  داليگ      

 رسگوم  و  آداباز ياد بردن مستحی  شدن در جوام  كشورهاي منطق  و  ازجمل  مختلف

    .طین اشغاليفلسنتي خود و همننین م اجرت ب  مذهبي و س

 دربگارة  سگودمندي موارد فوا، كتاب حاضر بگا توجگ  بگ  اينکگ  اطالعگات       باوجود

 ،كنگد ب  خواننده عرض  مگي ويژه اتلیت ي ودي در آمريکاي التین   و بهاي مذهبي  اتلیت

بگراي   هگا اتلیگت  ايگن  ، فرهنگگي و تگومي  منب  مفیدي براي شناخت تحوالت اجتمگاعي 

 است.مندان  عالت


