Francja: Nalot policji
centrum szyickie

na

Siedziba stowarzyszenia szyickiego islamu oraz domy liderów
zostały przeszukane przez około 200 policjantów w wyniku
podejrzeń o wspieranie „terrorystycznej organizacji”.
Władze lokalne tłumaczą akcję policji w Zahra Center France,
na przedmieściach Dunkierki, jako część procedur „zapobiegania
terroryzmowi”. W ramach tych działań aresztowano 11 osób i
zamrożono aktywa finansowe szyickiego centrum, prowadzonego
przez Yahia Gouasmi, znanego z „antysyjonistycznych” poglądów.
Policja monitorowała założone w 2009 centrum, ponieważ liderzy
deklarowali wsparcie dla organizacji terrorystycznych i ruchów
popierających idee sprzeczne z wartościami Francji. (j)
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Szyicki imam wzywający do
palenia
homoseksualistów
wystąpi w Londynie
Przez 10 dni w szkole Islamskiej Republiki Iranu w północnozachodnim Londynie będzie wykładał imam, który popiera kary
okrutnego mordowania homoseksualistów.
Szejk Hamza Sodogar o sobie twierdzi, że jest wzorcem dla
młodych muzułmanów na całym świecie. Wideo z jego kazaniami
przedstawia poglądy dalekie od praktykowanych na Zachodzie:

„Wobec homoseksualnego mężczyzny karą jest jedna z pięciu
rzeczy. Po pierwsze – chyba najłagodniejsza – odciąć im głowę,
to najlżejsze. Po drugie – spalić ich. Po trzecie – zrzucić
ich z klifów. Po czwarte – zwalić na nich mur, żeby pod nim
zginęli. Po piąte – kombinacja powyższych”.
Zachód uważa, za „kontrolowany przez syjonistyczne media”.
O wydawaniu w Czechach książki, sygnowanej przez kairski
uniwersytet Al-Azhar, zawierającej podobne treści,
informowaliśmy polskie środowisko LGBT. Odzew był mizerny. (j)
źródło: Breitbart

Londyn „bardziej islamski”
niż muzułmański świat
Muzułmanie w Londynie mają więcej swobody w praktykowaniu
swojej wiary niż w większości państw muzułmańskich, twierdzi
wiodący muzułmański duchowny.
Znany szyicki kleryk, Maulana Syed Ali Raza Rizvi, który
urodził się w Pakistanie twierdzi, że z powodu wielokulturowej
mieszanki i wolności wyznania w Londynie czuje się „bardziej
islamski” niż gdzie indziej.
Winą obarcza politycznych przywódców muzułmańskich na całym
świecie, którzy nie są w stanie popularyzować przesłania
islamu „pokoju i sprawiedliwości”.
„Czuję się bardziej islamski mieszkając tutaj ponieważ łatwo

mogę tu praktykować swoją wiarę i oddawać szacunek innym
członkom społeczności należącym do różnych wiar, a nawet nie
należącym do żadnej”, powiedział na dyskusji międzyreligijnej
w Londynie. (j)
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