Islamiści atakują urzędników
Trumpa za „islamofobię”
Biały Dom stanął zdecydowanie po stronie Freda Fleitza –
niedawno mianowanego szefa personelu doradcy prezydenta do
spraw bezpieczeństwa narodowego, Johna Boltona. Już w
przeszłości jego poglądy na radykalny islam wywołały
kontrowersje.
Fleitz pracował dla Center for Security Policy –
konserwatywnego think-tanku oskarżanego o promowanie
antyislamskich treści. Był zdecydowanym przeciwnikiem
irańskiego porozumienia nuklearnego.
„Ataki na Fleitza są kolejną próbą przyklejenia administracji
Trumpa łatki ‚islamofobów'”, powiedział rzecznik Rady
Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) Robert Palladino, odpowiadając
na zarzuty grup takich, jak CAIR (Rada Stosunków AmerykańskoIslamskich), ADL (Anti-Defamation League) i SPLC (Southern
Policy Law Center), które oznajmiły, że Fleitz ze względu na
swoje poglądy odnośnie islamu nie powinien pracować na
rządowym stanowisku.
„Fleitz wspiera program bezpieczeństwa narodowego i
prezydencką politykę zagraniczną, nadzoruje przejrzysty proces
prezentowania informacji i opcji politycznych dla prezydenta i
jego Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sugestie, że mógłby
promować osobisty program, są grubiańskie i świadczą o
niedoinformowaniu, podobnie jak insynuacje, jakoby Bolton
intrygował przeciwko muzułmanom, które są nieprawdziwe i
podłe” – stwierdził Palladino.

John Bolton
Innego zdania są atakujące urzędnika organizacje. „Fleitz

będzie teraz mógł poważnie zaszkodzić naszemu narodowemu
bezpieczeństwu realizując skrajnie antymuzułmańską agendę” –
czytamy w oświadczeniu SPLC z siedzibą w Alabamie. Biały Dom
krytykuje SPLC, ponieważ przez ostatnich kilka lat grupa
wydawała komunikaty prasowe fałszywie łączące amerykańskich
konserwatystów z neonazistami i zwolennikami białej
supremacji. „National Review” opublikował na temat SPLC
artykuł pod tytułem: „Każdy, kto nie zgadza się z SPLC jest
Hitlerem” (2016).
„Fleitz ściągnął na siebie gniew SPLC, ponieważ napisał dwa
artykuły potępiające organizację i zwracające uwagę na jej
bogate zagraniczne konta bankowe” – powiedział rzecznik. W
tekście dla Fox News w 2017 roku Fleitz pisał: „SPLC jest
lewicową maszyną do pomówień, która próbuje oczernić
konserwatywne jednostki i organizacje, wrzucając je do jednego
worka razem z białymi nacjonalistami, członkami KKK
neonazistami dodając ich do tzw. listy nienawiści„.
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„Fleitz podtrzymuje krytykę radykalnego islamu jako globalnego
ruchu prowadzącego wojnę ze współczesnym społeczeństwem i
zauważa, że radykalny islam jest wielkim zagrożeniem dla
większości muzułmanów na świecie, ponieważ większość z nich
jest pokojowo nastawiona” – argumentował Palladino. Fleitz
jest zwolennikiem Zuhdiego Jassera, założyciela i prezesa
American Islamic Forum for Democracy. Jasser jest byłym
oficerem marynarki i znanym orędownikiem reformy islamu, który
uważa, że radykalny islam jest wojną domową w samym islamie.
Administracja Obamy zablokowała jego mianowanie na doradcę
Departamentu Stanu.
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