Er du klar over
. at Iman Ali stormoskeen på Vibevej er en politisk

.

.

platform for Irans regime?
at Irans ambassade har k6bt grunden for Ahl-ul-Bayt, og at moskeen styres af
Irans Øverste, islamiske leder, chefen for militæret og revolutionsgarden ayatollah Khamnei/
at Ahl-ul-Bayt forbydes i stadig flere lande, herunder Sydafrika, Singapore,
USA, Thailand, Ghana, Nigeria, flere central-asiastiske lande og netop nu i

.

Aserbajdjan?
at der i stormoskeen vil komme 1000-2000 muslimer hver fredag i bil fra hele
Sjælland og øerne, og at det vil gØre lokalområdet til 6t stort trafikkaos, da der
kun er afsat 20 P-pladser?
at mosketilhængere har begået vold mod og overfald på kritikere på åben gade

.

at mosketilhængere har truet med at dræbe kritikere under moske-h6ringen i

.
.
.
.
.
.
.

København?
at moskeen går ind for sharia og dermed et parallelsamfund?
at mange i kvarteret er bange for deres fremfærd og koloniseringsideer?
at man opfatter danske kvinder som laverestående?
at den bekæmper demokratiet og går ind for straffe efter koranen?
at stormoskeen med tiden vil destabilisere hele området?
at Khamneis revolutionsgarde i Iran har dræbt mange uskyldige?
at revolutionsgarden har stået bag mord på kritikere i Europa og vore nabolande

.

.
.
.
.
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i kvarteret?

og myrder og voldtager kritikere i lran?
at revolutionsgarden har stået bag overfald på andre landes ambassader - herunder den danske - og kidnapning af ambassadører (USA s ambassadeansatte var
kidnappet i 444 dage).
at der er en belønning på l5 mio. for at dræbe forfatteren Sir Salman Rushdi, og
at man vil have danske tegnere stoppet.
at revolutionsgarden blev startet af ayatollah Khomeini som et instrument til at
kuldkaste ikke-muslimske regeringer og styreformer (se hans egne ord nedenfor).
at Khomeini i moskeen på Vibevej æres ved en særlig fest, og hans ord som
ayatollah og øverste åndelige leder er lov.
at han i sin bog "Islamisk styre, Khomeinis Mein Kampf" (Oslo 1985) giver
opskriften på, hvordan man vælter vestlige styreformer og begår vold og dræber

Citat: "Hellig krig er Allahs velsignelse til menneskeheden. Kernen i Khomeinis og
revolutionsgardens ideologi blev formuleret i hans tale fra balkonen i hans hjem på
Profeten Muhammads fødselsdag 12.12.1984: "Hvis vi tillader de vantro at spille
deres rolle med at korrumpere verden, vil deres moralske straf blive desto strengere.
Derfor vil vi gøre dem en tjeneste, hvis vi dræber dem for at sætte en stopper for
deres korrupte aktiviteter. For deres eventuelle straf vil blive mindre. At lade de
vantro fortsætte med at leve, betyder at tillade dem at gØre endnu flere korrupte ting.
At dræbe dem er den kirurgiske operation befalet af Allah Skaberen...
De, som f6lger Koranens love, er agtpågivende over for at opfylde islams lov om
Qissas (gengældelse) og at vi skal dræbe... Krig er en velsignelse for verden og for
enhver nation. Det er Allah selv, som befaler mænd atføre krig for at dræbe. Koranen befaler: "Fgr krig indtil al fordærvelse og ulydighed mod islams guddommelige
lov er renset ud!"
Citat af Khomeini: "De krige, som vor Profet - velsignet være hans sjæl - fgrte mod
de vantro, var guddommelige gaver til menneskeheden. En gang vandt vi krigen,
nu skal vi vende os hen til andre krige. Ja det vil ikke være nok. Vi har at føre krig
indtil al fordærvelse, al ulydighed mod islamiske love over hele verden er oph6rt.
Koranen befaler: "Krig indtil sejr!" En religion uden krig er en forkrøblet religion...
Vi ved. at det at dræbe de vantro er en af de nobleste missioner. som Allah har reserveret for menneskeheden." (læs: "Hellig krig, terror eller kolonisering"
ISBN 87-9llO7-O2-4 og Amir Taheri: "Holy Terror".
Moskeen er imod Grundlovens $ 67, der tillader trosfrihed, dog kun under visse
klare forudsætninger: 'ht intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden
eller den offentlige orden".
Moskeen er imod Grundloven gennem sit arbejde for at indføre islamiske sharialove, hvilket reelt betyder, at man arbejder for et parallelsamfund med lovgivningsmæssig forskelsbehandling af mennesker. Dette strider mod Grundloven.

kritikere:
Citat: "En vantro regering må ikke have frie hænder. Vi må skabe den rette atmosfære, hvor vi kan opdrage en loyal generation og tilintetgØre de vantro regeringers
ulovlige magt. Vi har ikke noget andet alternativ end at arbejde på at ødelægge de

fordærvede vantro systemer. Dette er en pligt, som er betroet alle muslimer, hvor
de end opholder sig, at lave en revolution for islam. Vi må uophgrligt propagandere,
afsløre den uærlighed og de forbryderiske planer, som findes hos de vantro myndigheder. Hele den islamiske masse bliver på denne måde sat op imod dem, og da er
vort mål nået" (s. 34-35,108).
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Husker du "æresdrabet" på Neda?

Alt dette informeres du meget lidt om i danske medier. Du føler

måske,

at du står over for en overmagt, og at du ikke kan gØre noget ved situationen.

Men det kan du, og du står ikke alene.
Denne folder udgives af Grundlovsforeningen Dansk Kultur i samarbejde med iranske modstandsfolk, som ikke kan forstå, at netop det, de flygtede fra, nu m6der dem
her i landet. Grundlovsforeningen Dansk Kultur ser det som sin fornemste opgave
at værne om den danske grundlov og kultur, der er under pres fra mange sider. Det
gØr vi blandt andet ved at påvirke beslutningstagere og ved at oplyse befolkningen

Imam Ali Moskeen på Vibevej er en trussel mod dansk
tradition for frihed, demokrati og menneskeværd

I

rl

3

I''

om ting, som medierne fortier.
Du kan melde dig ind her: www.danskkulntr.dk og/eller islaminfo.dk
Når du har betalt det lave årskontingent - som ikke bruges til afl6nning modtager du gratis en bog og to hæfter om året.
Hvad kan man ellers gøre, når man som nabo ikke bliver hørt?
Her har du en god mulighed for at gøre noget for dit lokalområde
og vore frihedsrettigheder. Protester i dine lokale blade!

Skriv til borgmesteren i Københavns Kommune
Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard
Teknik- og Miljøforvaltningen, Postbox 453, 1505 København V
Skriv til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech
Holbergsgade 6, 1057 København K
Skriv til justitsmrnrsterret
Justitsminister Lars Barfoed
Slotsholmsgade 10, 1216 København K
Skriv

til dit eget parti.

Ministerens mailadresse på ministeriets hjemmeside administreres af en sekretær.
Det er langfra alt, der kommer der, som sendes videre til ministeren.
Samme gælder på deres partimails.
Der er mere gennemslagskrafi i de kontaktadresser, de har på egne hjemmesider.

ER DU KLAR OVER
AT ORGANISATIONEN
BAG DEN NYE

Når du skriver til ministeren, har denne pligt til at svare dig skriftligt.
Denne folder er udarbejdet i samarbejde mellem herboende eksiliranere og Grundlovsforeningen Dansk Kultur, som i fællesskab kæmper for frihed og demokrati.

ER FORBUDT I
STRIBEVIS AF LANDE?

