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  نگاه  کنيد چه کسی به جانی اسالم را آموزش ميدهد! 
وس مذهبی مدارس  فعاالن اسالمی به پشتوانه  مالی عربستان سعودی حرف آخر را در ارتباط با شکل در

  عمومی ميزنند.
  

ورلد نت ديلی بر اساس يک گزارش تحقيقاتی خود فاش کرد که يک مشاور عالی در امر آموزش اسالم در  –واشنگتن 
اين بنياد  مدارس عمومی آمريکا به تازگی در مدرسه ای که به پشتوانه مالی عربستان سعودی کنترل می شود؛ کار می کند.

در حال انتشار و توسعه رگه ضد غربی اسالم است. اين مشاور که سوزان .ال . داگالس نام دارد؛ از  به صورت سر سختانه
مدارس پاکستان تمجيد کرد و آنها را سمبول پر افتخار آموزش خواند. اين در حالی است که آمريکا پاکستان را آتش بيار 

محقق و تاريخدان ياد می شود؛ کتابهای خطی و دست نويس  داگالس که از او به عنوان معرکه طالبان و القاعده می داند.
او همچنين  تاريخ دنيا را که در سرتاسر کشور توسط بچه های راهنمايی و دبيرستانی استفاده می شود؛ ويرايش می کند.
هزاران مدرسه  مشاور هيئت آموزشی دولت برای استانداردهای برنامه درسی در ارتباط با مذاهب دنيا می باشد و به معلمان 

  عمومی در ارتباط با روشهای  آموزش اسالمی کمک می کند. 
  

ورلد نت ديلی به نقل از منابع آگاه گزارش می دهد که داگالس تا پارسال در اسکندريه در يکی از آکادميهای عربستان 
شايان ذکر است که   دهد. اين آکادمی در کتابهای آموزشی خود وهابيت را آموزش می سعودی علوم اجتماعی درس می داد.

وهابيون، مسيحيان و يهوديان را کافر خوانده و آنها را دشمن اسالم می دانند. يک سخنگو تأييد کرد که همسر داگالس هنوز 
  می باشد. اين ذوج هر دو مسئول آموزش مسلمانان هستند. ٢- ١٢در مدرسه مسئول آموزش دوره های 

  
ر در واشنگتن گفت: اين مدرسه زير حمايت کاردار عربستان سعودی قرار دارد و علی االحمد مدير اجرايی انجمن مستق

  بنابراين مديران مدرسه توسط دولت سعودی منسوب می شوند و معلمان نيز حقوق خود را از دولت عربستان می گيرند.
يجاد نفرت نسبت به غير او اظهار می کند که بيشتر کتابهای درسی که او مرور کرده شامل بخشهايی هستند که باعث ا

مسلمانان می شود. برای مثال در يکی از کتابهای دوره يازده آنها متنی است که می گويد: يکی از عالئم روز قيامت اين 
است که مسلمانان با يهوديان می جنگند و آنها را می کشند. در اين زمان درختان به صدا در می آيند و می گويند ای 

  ا در اينجا يک يهودی در پشت من پنهان شده است بيا و او را بکش.مسلمان،  ای بنده خد
  

االحمد که يک شيعه است اما در قسمت سنی مذهب عربستان سعودی زندگی می کند می گويد: برنامه مذهبی مدارس توسط 
است که شيخ صالح الفوازن که يک عضو ارشد شورای مذهبی عربستان سعودی است، نوشته شده است. الفوازن شخصی 

مشوق جنگ بر عليه غير مسلمانان بوده است. الفورازن نويسنده کتابهای درسی است که در مدارس عربستان تدريس می 
  شود.

  
گزارشی که سال گذشته توسط کمسيون آزادی مذاهب آمريکا منتشر شد حاکی از آن است که وزارت آموزش و پرورش 

رساند، اسالم را تنها دين برحق معرفی کرده و ديگر اديان را فاقد اعتبار  عربستان سعودی در کتابهای درسی که به چاپ می
  و گمراه کننده می خواند.

   
در اين کتابها ، يهوديان و مسيحيان کافر و دشمن اسالم خوانده شده و اعالم شده که مسلمانان هرگز نبايد با آنها دوست 

شتم  يهوديان و مسيحيان ميمون و خوک خطاب شده اند. عالوه شوند. اين گزارش همچنان حاکی است که در کتاب دوره ه
بر آن در کتابهايی که توسط عربستان سعودی تهيه شده و در شمال آمريکا آموزش داده می شود، خشونت بر عليه غير 

  مسلمانان را تشويق می کنند.
  

تدريس می کرده است، ناشران آمريکائی را  منتقدان باور دارند که داگالس که در حدود يک دهه در آکادمی عربستان سعودی
متقاعد کرده است که از جنبه های خشونت بار اسالم گذر کنند تا اسالم برای بچه های غير مسلمان جذاب تر جلوه کند. واحد 

  های درسی که توسط ورلد نت ديلی مرور شده اند همگی وجهه تابان و غير انتقادی اين مذهب را نشان داده اند.
  از داگالس در فهرست کارمندان خود نام برده است و از او به عنوان مدير تحقيقات و نويسنده ياد کرده است.   CIEایتارنم

CIE  .يک گروه فعال مستقر در لس انجلس می باشد که توسط شابير منصوری اداره می شود  



ون خونريزی برای جنگيدن با تعصبات ضد شابير منصوری در رسانه های محلی ابراز داشته است که او بانی يک انقالب بد
مسلمانی و همينطور توسعه دهنده يک ديد مثبت از اسالم در مدارس آمريکاست. وی ادعا می کند که اسالم پيش از آنکه 

  آمريکا کشف شود در آنجا وجود داشته است. 
  

Houghton Mifflin، McGraw HillوPrentice Hall يا در آمريکا هستند. سه ناشر اصلی کتابهای تاريخی دن
اين سه ناشر به داگالس  و منصوری اجازه داده اند که کتابهای خود را مورد بازبينی قرار دهند. در گذشته کتابهای درسی 

و هيئت آموزشی   CIEبه همت   ١٩٩٠تعداد صفحات کمی  را درباره اسالم به خود اختصاص داده بودند. اما از سال 
 ٣٠ه به اسالم اختصاص دارد، افزايش يافته است. برای نمونه واحد درسی " از ميان قرون" دولت،  واحدهای آموزشی ک

صفحه را به اسالم اختصاص داده است که شامل نثر رنگی و گرافيک می باشد اما منتقدان می گويند آنچه در حال حاضر از 
ها معنی ماليم تری برای جهاد بکار برده شده اسالم ارائه می شود نسخه تطهير شده اسالم است. برای مثال در متن کتاب

است. در کتاب عبدهللا يوسف علی زير فرنام " معانی قرآن مقدس " جهاد، برپايی جنگ معنا شده است. اما در اينجا  مرگ 
در هنگام جنگ بر سر موضوع مورد اختالف، بزرگترين نوع جهاد معرفی شده است. جهاد به معنی جنگ مقدس در تعاريف 

  اب " از ميان قرون"  اصالً وجود ندارد.کت
  

اين کتاب درسی، جهاد  ۶۴در ميان واژه های اسالمی، واژه جهاد واژه ای است که اغلب باعث بد فهمی می شود. در صفحه 
ترک سيگار را يکی از   CIEرا مبارزه و مقاومت در برابر وسوسه و پيروزی بر شيطان معنی کرده اند. يکی از معلمان 

های جهاد ناميده است. ادوارد وايت مشاور حقوقی مرکز توماس مور می گويد اين تعاريف تعاريفی فريبنده از واژه های مثال
  اسالمی است. 

  
حتی جان. ال. اپوزيتو که از طرف منتقدان يک نويسنده مدافع اسالم تلقی می شود؛ در معنی جهاد نوشته است که: "جهاد 

ع از اسالم انجام می شود و در صورت لزوم در اين جنگ از ادوات جنگی استفاده می جنگی است که برای توسعه و دفا
  شود."

  
چهره ای غير واقعی از اسالم منتشر کرده است. او باور دارد که اين   Houghton Mifflinادوارد وايت می گويد که 

  می شود.که آشکارا دارای  تعصبات اسالم خواهی است؛  اداره   CIEمرکز نشر،   توسط 
مدير ويرايش و  ١٩٩٢يک ناشرمقيم بستون اين مطلب را انکار کرد و گفت اين يک ادعای بی پايه است. اما در سال 

اجازه داده است که از تاريخ مسيحيان انتقاد کرده و نقطه   CIEتحقيقات  اجتماعی مدارس به يک سايت اسالمی گفت که به 
  ی مذهبی برای مسلمانان دارد ، اضافه کند.نظرات خود را در باره مفهومی که جنگها

   
به چاپ رسيده بود؛ يک بازار ياب محصوالت آموزشی مسلمانان خاطر نشان می   soundvisionدر مقاله ای که در سايت 

داشته ايم و   CIEهاگتن ميفيلين گفته است که ما در طول سالها روابط خوبی با کند که آبيگيل جانگريس، ويرايشگر 
  از دانش خوبی بهره مند هستند. CIEان منتقد

  داگالس خواهان گسترش عميق تری از اسالم در کالسها می باشد.
  

قرار گرفته است. پرينينهال نيز با اين گروه همکاری می کند و در   CIEهاگتن ميفيلين تنها ناشری است که زير تأثير 
ش  آموزان می آموزد که جهاد نزاعی درونی برای رسيدن به کتابهای تاريخی که در سرتاسر کشور استفاده می شود به دان

  آرامش روحی می باشد.
  

CIE   در تهيه مواد کمک آموزشی نيز به معلمان کمک می کند. در اين فعاليتهای کمک آموزشی در کالس به دانش آموزان
يسه با اسالم به کندی پيش می رود. نقش يک مسلمان داده می شود. والدين می گويند مطالعه مسيحيت و ديگر اديان در مقا

تهيه شده است به دانش اموزان ياد می دهند که نماز  و قرآن بخوانند و  CIEدر اين برنامه های کمک آموزشی که توسط  
  از بعضی از کارها نظير تماشای تلويزيون و خوردن شيرينی در طول روز به تقليد از ماه رمضان مسلمانان پرهيز کنند.

مورد حمايت واقع شده بود به خاطر شکايت   CIEورلد نت ديلی سال گذشته يکی از معلمانی که از طرف  به گزارش
والدين، توسط مرکز حقوقی توماس مور  تحت پيگرد قانونی قرار گرفت. والدين شاکی بودند که اين معلم از دانش آموزان  

هفته به دين اسالم در بيايند. اما قاضی اين ناحيه خواسته است که به عنوان قسمتی از واحد درسی تاريخ دنيا دو 
فيليس .ج .هميلتن که يکی از منصوبين کلينتون می باشد شکايت را وارد ندانسته و گفت واحدهای درسی مسلمانان طوری 

  نيست که باعث پيشرفت اسالم بشود. 
  ريان بيندازد.وايت می گويد : داد خواستی ارائه داده است تا اين پرونده را دوباره به ج

وايت ياد آور می شود که در اين مدلهای آموزشی که اسالم نام دارد فرهنگ و تاريخ اسالمی را شبيه سازی می کنند و 
  معنای جهاد را طور ديگری جلوه می دهند و می گويند جهاد جنگی است بر عليه ظلم.



از تفاسير   CIEی رسيده است،  پس از اينکه کپی يکی از اين مدلها به دست ورلد نت ديل ٩١مطابق آنچه از صفحه 
تاريخدانان غربی در مورد اسالم اعتراض کرده است، ناشر مقيم کاليفرنيا به او اجازه داده است که نسخه اصلی را مورد 

از در بازبينی کتابها دست دارد. در همان صفحه عنوان شده است که ناشر   CIEبازبينی قرار دهد. وايت ادعا می کند که 
پيشنهادات يوسف سالم بهره می گيرد. يوسف سالم از هم پيوندان مرکز آموزش و اطالع رسانی اسالم در سن هوزه 

کاليفرنيا می باشد. او در گذشته مقيم عربستان بوده است و گروههای تروريستی نظير حزب هللا را تمجيد می کند و اسرائيل 
  را تروريست می خواند.

  
مسرش الگوی  برنامه درسی مدارس اسالمی عربستان سعودی است. برای مثال در واحد درسی آموزشهای داگالس و ه

اسالمی که برای دانش آموزان دوره هفتم ارائه می شود، به رو خوانی قرآن تأکيد می شود. مطابق آنچه در سايت آکادمی 
ياتی از قرآن که درباره مجازات غير آمده است، دانش آموزان کالس هشتم درباره زيارت و روزه گيری می خوانند. آ

  مسلمانان و مردم بی ايمان است نيز به آنها آموزش داده می شود.
  

دولت استانداردهای خود در مورد واحد های اسالمی را مورد بازبينی قرار داد تا مطالب بيشتری در باره  ١٩٩٨در سال 
  قرآن، محمد و مسلمانان به واحدهای درسی بيفزايد.

  
سفرهای زيادی را به ساکرومنتو کرد تا اليحه ای برای ايجاد تغييرات برنامه درسی به تصويب برساند. اداره  منصوری

دعوت کرد تا پيش نويس برنامه های درسی را مورد بازبينی قرار دهد. بسياری از مادران   CIEآموزش و پرورش از
کودکان آنها را برای پذيرفتن اسالم شستشوی مغزی بدهند و در  کاليفرنيا می گويند : دولت به مسلمانان اجازه داده است تا

  همين حال مسيحيت در حال به حاشيه رانده شدن است.
  

بر خالف دانش آموزان دوره هفتم که اسالم به آنها معرفی می شود؛ مسيحيت هيچ نقشی برای دانش آموزان دوره های 
  اهای مسيحيت را بخوانند يا اينکه کتب مقدس را از بر کنند.پائين تر ندارد. از دانش آموزان نمی خواهند که دع

اما والدين معتقدند نه سورهای قرآنی که در اينجا به کودکان آموزش می دهند و نه الگوهای نقش آفرينی اسالمی، هيچ کدام  
کنند؛ بحث نمی کنند. در  از جهاد ضد مسيحيت قديم يا جديد نظير آنچه تروريست های اسالمی نظير بن الدن آن را هدايت می

حقيقت معلمان به دانش آموزان هشدار می دهند که چيز منفی درباره اسالم نگويند. آنها اسالم را ستايش می کنند و آن را 
  دينی معرفی می کنند که ظرفيت تحمل و قبوال اعتقادات ديگران را دارد.

  
يفرنيا ناخواسته محصولی همانند جانی واکرليند به دنيا عرضه يکی از والدين به ورلد نت ديلی گفت: او نگران است که کال

کند. ليند کسی بود که به طالبان پيوست. او محصول مدارس عمومی کاليفرنياست. جان واکر ليند ثمره کوششهای 
بايد شاهد  کاليفرنياست. او همانند پسر من يک تأثير پذير بود. ما قبل از جلوگيری از توسعه اسالم در مدارس عمومی خود

  چند جان واکر ديگر باشيم؟
  

فقط عالقه مند به تصحيح حقايق يا اشتباهات تاريخی کتابهای  درسی نيست.   CIEاين خانم و منتقدانی نظير او معتقدند که
در مدارس عمومی مأمورانی  پنهانی برای توسعه اسالم دارد. آنها برای اينکه به اين هدف برسند   CIEآنها می گويند 

داگالس  ٢٠٠٢عتقدند که بايد اسالم را برای غير مسلمانان طوری جلوه دهند که کمتر تهديد کننده باشد، اما در اکتبر سال م
در يکی از روزنامه ها ابراز داشت که بايد در ابتدا دانش آموزان را به تغيير مذهب تشويق کرد و از آموزش مذهب و دين به 

او می گويد آموزشهای دينی هيچ تأثيری در توسعه يا لکه دارشدن و بدنام شدن  ايده دانش آموزان بايد خود داری شود. 
آلهای آن دين ندارد،  اما در همان حال او به معلمان هشدار می دهد که مذهبهای غير غربی را عرضه نکنند؛ زيرا نا آشنايی 

قاله او مدارس پاکستان را ستوده است. اين در دانش آموزان با آ ن مذاهب باعث می شود که غير منطقی بشوند. در همان م
حالی است که آ مريکا در همان اوان واقعه يازده سپتامبر اين مدارس را تقبيح کرد و از آنها به عنوان مکانهايی ياد کرد که 

  باعث رشد و نمای افرادی نظير بن الدن می شوند.
  

قرآن می خوانند، سمبول پر افتخار ياد گيری و آ موزش هستند  داگالس معتقد است مدارس اسالمی، جايی که پسرها بی وقفه
  که در نزد عوام با سمبول نادانی اشتباه گرفته شده اند.

  
نفر از معلمان  ٨٠٠٠به بيش از   CIEقرار دارد، داگالس و ديگر کارکنان   soundvisionمطابق مقاله ای که در سايت 

اند. اين مرکز صدها کپی از راهنمای معلمان مدارس عمومی را فروخته  مدارس عمومی آمريکا آموزشهای اسالمی داده
عالوه بر کارکردن بر روی معلمها، هم پيوند هايی  دارد که درمدارس و دانشگاهها درباره اسالم سخنرانی می   CIEاست. 
  کنند.

  



  اسالم و مذهب آمريکائی
کتاب در مورد تحقيقات  ۶،  ١٩٩٨تا  ١٩٩۴او از سال داگالس با يک گروه فعال مسلمان ديگر نيز هم پيوند است.  

دولت فدرال به اين مؤسسه در شمال ويرجينيا به  ٢٠٠٢اجتماعی برای مؤسسه بين المللی انديشه اسالمی نوشت. در سال 
  دليل مشکوک بودن به عمليات تروريستی حمله ور شد.

  
اينکه آمريکا کشف شود اين دين در اين کشور وجود داشته  منصوری ادعا می کند که اسالم يک دين امريکائيست و پيش از

  است و باحضور بردگان آفريقائی اين دين به قاطعيت رسيده است.
  

منصوری در محفل کنوانسيون  شمال آمريکا شرکت کرد و همراه با امام سراج وهاج و شيخ  ٢٠٠١در ژوالی سال 
ت که متهم به دسيسه بمب گزاری در مرکز تجارت جهانی در سال عبدالرحمان به ايراد سخنرانی پرداخت. وهاج کسی اس

است و شيخ عبدالرحمان کسی است که همواره در گفتار خود يهوديان را بدنام می کند و آنها را تفاله بشريت  و از  ١٩٩٣
  نوادگان خوک و ميمون می خواند.

  
) به ميزبانی CAIRی ارتباطات آمريکائی اسالمی (سال قبل از آن منصوری همراه با وهاج در يک مهمانی که توسط شورا

عربستان سعودی برگزار شده بود شرکت کرد و در اين مهمانی از طرف شورا هديه ای به مناسبت کمک به مسلمين در 
  اخيراً به دليل اتهامات تروريستی دستگير شده اند.  CAIRزدودن رفتارهای قالبی دريافت کرد. بعضی از صاحب منصبان 

اين وجود مسلمانان دست راستی مقيم واشنگتن شروع به ساخت کتابخانه هايی در سرتاسر امريکا کرده اند. در اين با 
کتابخانه ها کتابهای اسالمی برای آموزش آمريکائيها در زمينه جنبه صلح جويانه اسالم وجود دارد. يکی از کتابهايی که در 

  تر از هزار و يک شب" نوشته سوزان ال داگالس می باشد.ليست کتابهای توصيه شده قرار دارد کتاب "بر
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