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! مروج تنفر از غرب هستند  ايران  درسي کتاب هاي
  

یک سازمان غير دولتی صهيونيستی مدعی شــد ، کتــاب هــای درسـی ایــران دانـش آمــوزان را بــرای جهـاد و                                   -گروه بين الملل        
 . شهادت آماده می کنند 

 کــرد    اعــالم  پنجشنبه     اسرایيلي   غيردولتي    سازمان   ، يک     از وين   فرانسه   به نقل از خبرگزاري    "مبارزین " پایگاه خبری    گزارش   به
 .   هستند و شهدا را مي ستايند  تنفر از غرب ؛ مروج   کنند  مي  جهاد آماده  را براي  آموزان  ، دانش  ايران  درسي کتاب هاي

   کننــد کــه   مــي  کتاب هــا فــاش   اين  :   گفت   در وين   مطبوعاتي     اي   در مصاحبه   بر تاثير صلح    نظارت   مدير مرکز اسرایيلي       گرواس   ارنون
 .   داند  مي  غرب  مخالف  جهاني  خود را قدرت ايران

 بود    شده   استفاده  در سراسر ايران     2004   در سال    که  سني   را در مقاطع مختلف    ايران  درسي  کتاب 115 ،    بر تاثير صلح    مرکز نظارت
 .   کرد بررسي

 ســالح    را که    ساله   حدود ده     يا پسران     بر دوش     سالح   چادري   تصاوير زنان      را به   حاضران    کتاب ها توجه    صفحات   دادن    با نشان   گرواس
 .   کرد  کردند جلب  مي  حمل  ضدتانک هاي

   شــده انــد بـه    کشـته   1988تــا  1980   و عراق    ايران  جنگ   در زمان   که  بسياري   کتاب ها از کودکان     از متون   در بخش هايي  :  افزود  وي
 .   است  شده  شهيد تجليل عنوان

 .   است  آنرا آوار فرا گرفته  داوود دارد و اطراف  ستاره  مي دهد که  نشان  و الي  از گل  را پوشيده  ديگر شخصي در صفحات

   مي   اعالم   که   است   شده   نگاشته    خميني   اهللا   از ايت    اي  جمله   است   شده   در نظر گرفته    از ديپلم   پيش    سال   براي    ديگر که   در کتاب  
 .   برداريم  با ظالمان  از مبارزه  نبايد دست  شويم  قطعه کند اگر ما هزار بار قطعه

 .    هستند  ايران  از نظام کتاب ها بخشی ساختاري:    گفت  روش  تغيير اين  براي  الزم  هاي  شيوه  درباره  انديشه  به  با دعوت گرواس
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