Ekspert wyrzucony z pracy za słowa „islamski
terroryzm”
Wysoko ceniony ekspert w dziedzinie zwalczania terroryzmu, nauczał wojskowych, że
Ameryka jest w stanie wojny z radykalnym islamizmem. Został zwolniony z pracy, a kurs
usunięto z programu szkoleń.
Według „Law Enforcement Examiner” sprawa dotyczy podpułkownika Matthewa A. Dooleya, którego
zwolniono za nauczanie kursantów, większości zaprawionych w bojach oficerów, że praktykujący
islam odpowiedzialni są za terroryzm.
Kurs prowadzony w Joint Forces Staff College (jednostce szkolącej wojskowych oraz kadrę
kierowniczą ds. bezpieczeństwa) składał się m. in. z pokazu slajdów przedstawiających Amerykę
walczącą na śmierć i życie z islamistami i zawierał przesłanie, że „musimy zrozumieć, że Stany
Zjednoczone i ich alianci są w stanie wojny z islamem.”
Według Jima Garamone’a z American Forces Press Service, generał Martin Dempsey, szef Joint
Chiefs of Staff (Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, organ doradczy prezydenta USA – red.),
zażądał rewizji treści kursu, a także edukacji militarnej w ogóle, po tym jak żołnierz muzułmański
wniósł skargę dotyczącą materiału pod tytułem „Perspektywy islamu i radykalizmu islamskiego”.
„Kurs fakultatywny prowadzili instruktorzy spoza szkoły, którzy kładli nacisk na negatywne aspekty
islamu. Brak kierownictwa na kursie przyczynił się do problemu, doprowadzając do
niezrównoważonego podejścia do nauki tego przedmiotu. Kurs został zawieszony i nie pojawi się w
programie, dopóki nie nastąpią zmiany, a prowadzący został zwolniony z pełnienia obowiązku
instruktorskiego” – oświadczyli urzędnicy rządowi.
Zdaniem „Law Enforcement Examiner” żołnierz, który wniósł skargę, może być wykorzystywany w
grze ugrupowań muzułmańskich takich jak Council on American Islamic Relations (CAIR) lub Muslim
Advocates, które aktualnie skarżą o islamofobię również policję nowojorską (NYPD), o czym nie tak
dawno informowaliśmy na Euroislam.pl.
Na początku tego roku rzecznik Pentagonu stwierdził, że Sekretarz Obrony Leon Panetta jest
głęboko zaniepokojony takim podejściem, które upowszechnia pogląd, iż Stany Zjednoczone toczą
wojnę z islamem.
Rysunek satyryczny, użyty przez płk. Dooleya
podczas szkolenia - "Odpowiedź liberałów na
islamski terroryzm".
Anonimowy antyterrorysta skomentował to dla LAE tak: „Te politycznie poprawne bzdury można by
wyśmiać, gdybyśmy od czasu do czasu weryfikowali jak jest w rzeczywistości. Z drugiej strony,
większość ataków terrorystycznych na świecie przeprowadzana jest przez radykalnych muzułmanów,
którzy stosują się do nauk Koranu. Ktokolwiek studiuje historię islamu, zwłaszcza dotyczącą
ostatnich dwustu lat, odkryje, że to, z czym mierzy się Ameryka, nie jest niczym nowym”
Czołowi eksperci ds. zwalczania terroryzmu, którzy potępiani są przez CAIR, to Walid Phares, Robert
Spencer, Bill Getz, Pamela Geller, a także inni, którzy odmawiają „lukrowania zagrożenia jakie niesie
terroryzm islamski”, jak określił to były komisarz policji Mike Snopes.
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