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Amazon, gigant handlu elektronicznego, ostatnio skapitulował
wobec żądania wysuniętego przez Council on American-Islamic
Relations (CAIR), żeby usunąć z oferty produkty uważane przez
tę powiązaną z terroryzmem grupę za obraźliwe dla muzułmanów.
Patrick Poole
Na początku stycznia CAIR zachęciła swoich zwolenników do
wzięcia udziału w kampanii przeciwko Amazonowi w sprawie
wycieraczek i mat do kąpieli, sprzedawanych na stronie
Amazona, a zawierających wersety Koranu wyrażające
błogosławieństwo i pozdrowienie. Ugrupowanie twierdzi, że
zorganizowała tę akcję, bo inaczej ludzie deptaliby coś
związanego z islamem lub inaczej go znieważali.
Po kilku dniach CAIR ogłosiła, że Amazon zgodził się usunąć te
produkty, a następnie zadeklarowała, że na stronie Amazona są
jeszcze inne obraźliwe przedmioty i ich sprzedaży też trzeba
zakazać. Chociaż może się to wydawać nieco głupie, to skargi
CAIR na wycieraczki i maty do kąpieli można postrzegać jako
część obecnej strategii wywierania wpływu na gigantów
technologicznych i potentatów z Doliny Krzemowej. Chociaż
Amazon jest głównie znany jako platforma handlu
elektronicznego, jest również jedną z największych firm
technologicznych na świecie.
Skarga w sprawie mat kąpielowych pojawiła się równocześnie ze
wsparciem, jakiego CAIR udzieliła w centrum realizacji
zamówień Amazona w Shakopee w stanie Minnesota somalijskim
pracownikom, protestującym, żeby między innymi wymusić
religijne udogodnienia. Według „The New York Times”, Amazon
zatrudniał licznych pracowników ze społeczności Somalijczyków
i już wcześniej wyznaczył w centrum miejsca na modlitwę i

rytualne ablucje wymagane przez Koran. Na jedno ze spotkań z
somalijskimi pracownikami firma nawet sprowadziła z Teksasu
menadżera muzułmanina, który „pracuje nad dostosowaniem do
muzułmańskich praktyk.”
Ciężka praca jest niezgodna z naszą religią
Pomimo tego CAIR brała udział w zgromadzeniu na zewnątrz
centrum Amazonu w Shakopee. Somalijscy pracownicy twierdzili,
że szybkość pracy wymagana przez firmę jest niezgodna z ich
wolnością religijną. Dyrektor wykonawczy CAIR w Minnesocie,
Jaylani Hussein, przemawiał na wiecu mówiąc, że zwiedził
centrum i uznał udogodnienia dla muzułmanów za
niewystarczające.
W lipcu CAIR brała udział w akcjach przeciwko czterem
magazynom Amazona
w regionie Minneapolis-Saint Paul, gdy
Prime Day Amazona kolidował z Ramadanem. Żądania, którym wtedy
uległo kierownictwo firmy, obejmowały wolniejszy tryb pracy i
dodatkowy urlop dla zatrudnionych muzułmanów, aby mogli
świętować Eid kończący Ramadan.
To nie pierwszy przypadek, kiedy Amazon i inne giganty
technologiczne oraz duże korporacje stają się celem akcji
islamistycznych grup nacisku, przede wszystkim CAIR.
W maju 2005, muzułmanka kupiła za pośrednictwem strony Amazona
używany Koran z małego sklepiku w Pensylwanii. Twierdzi, że
gdy książka dotarła do niej, miała na wewnętrznej stronie
okładki napis „Śmierć wszystkim muzułmanom” zrobiony czarnym
markerem. Ta kobieta, Azza Basarudin, od dawna była
islamistyczną aktywistką, ale zarówno Amazon jak i ten sklepik
ją przeprosili.
W 1998 roku CAIR twierdził, że fragment kaligrafii na parze
butów firmy Nike przypomina słowo „Allah” po arabsku. CAIR
nawoływał do bojkotu produktów firmy, co skłoniło Nike do
przeprosin i wycofania prawie 40 000 par butów. Nike obiecał
również wybudować place zabaw w czterech centrach

muzułmańskich. Ten incydent miał miejsce, zanim wypłynęły na
światło dzienne szerokie powiązania CAIR z zagranicznymi
organizacjami terrorystycznymi.
CAIR powiązana z terrorystami
Od tego czasu prokuratorzy federalni i agencje czuwające nad
stosowaniem prawa ujawniły powiązania tego ugrupowania z
terrorystami. W lipcu 2008 Departament Sprawiedliwości
streścił sprawę sądową w procesie Holy Land Foundation,
największego procesu dotyczącego finansowania terroryzmu w
historii USA, identyfikując CAIR jako jedną z czterech
organizacji kierowanych przez Komitet Palestyński (utworzony
przez międzynarodową odnogę Bractwa Muzułmańskiego) i
wspierających „w mediach, pieniędzmi i ludźmi” organizację
terrorystyczną Hamas.
W związku ze swoją aktywną rolą w Komitecie Palestyńskim
Bractwa Muzułmańskiego, CAIR została zidentyfikowana jako nie
postawiony w stan oskarżenia współ-konspirator w procesie Holy
Land Foundation. Podczas tego procesu agentka specjalna FBI
Lara Burns zeznała w Sądzie Federalnym, że CAIR był zasłoną
dymną dla Hamasu.
Gdy CAIR i inne ugrupowania islamistyczne podjęły próbę
usunięcia nazw swoich organizacji z listy nie postawionych w
stan oskarżenia współ-konspiratorów, sędzia federalny Jorge
Solis orzekł, że Departament Sprawiedliwości dostarczył
„obszerne dowody”, potwierdzające powiązania CAIR z Hamasem.
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