STEUN TERREURBEWEGING DOOR SJIITISCHE JONGEREN
ORGANISATIE ZOETERMEER

Foto: Video vertaalt en verspreidt door voorzitter sjiitische jongerenorganisatie Ahlalbayt4iedereen

Afgelopen donderdag zijn er invallen gedaan in sjiitische moskeeën in Duitsland wegens banden
met Hezbollah. Duitsland heeft terreurorganisatie Hezbollah en al haar activiteiten verboden. 1 Is er
ook steun voor sjiitische terreurbewegingen vanuit Nederlands-sjiitische hoek?
Dubbele boodschap!
Enerzijds: Wij doen aan “verbinden” met de samenleving!
Anderzijds: Steun voor Sjiitische terreurmilities!
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https://nos.nl/l/2332273
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1. Verbinden
Ahlalbayt4iedereen is een sjiitische jongeren organisatie dat in Zoetermeer gevestigd is. 2 Zij beheren
een Youtube-kanaal waarop zij naast religieuze video’s ook allerlei “verbindende” boodschappen en
activiteiten publiceren. De voorzitter M. Mehdi Mirzad heeft het over het vormen van eenheid
tijdens de coronacrisis. En dat we de kwetsbare mensen zoals de ouderen moeten helpen door
bijvoorbeeld boodschappen te doen.

Figuur 1. Oproep voorzitter: Eenheid vormen tijdens de crisis! 3

Figuur 2. Vredesbrieven en fruit uitdelen in Utrecht. 4

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64203824
https://www.youtube.com/watch?v=1BO dsE05gc
4
https://www.youtube.com/watch?v=ny6J-iR11DE
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Figuur 3. Voorzitter deelt bloemen uit in Antwerpen 5

Figuur 4. Voorzitter bezoekt woonzorgcentrum Laurens in Rotterdam om ouderen gezelschap te houden. 6
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https://www.youtube.com/watch?v=u-b4smYtfGs
https://www.youtube.com/watch?v=IqbpaYlL33o
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2. Terreurpropaganda
Deze warme en verbindende activiteiten staan echter in schril contrast met andere video’s van het
kanaal Ahlalbayt4iedereen. In anderen video’s verspreiden zij namelijk terreurpropaganda ter
verheerlijking van sjiitische kindsoldaten en sjiitisch terrorisme(!). Zo publiceerden zij De
verdedigers van de Ahlalbayt, een lofzang ter ere van de kindsoldaten van sjiitische milities die naar
Syrië uitreizen. 7 Deze video werd overigens ook zonder ondertiteling gedeeld door de eerder
genoemde sjiitische moskee in Den Haag. 8

2.1 Kindsoldaten sjiitische milities

Figuur 5. Kind soldaat in uniform gaat meelopen met het leger. Vader/opa kijkt naar (klein)zoon die nog thuis is.
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https://www.youtube.com/watch?v=mMzpAiowKxU
https://www.facebook.com/watch/?v=555612981285604
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Figuur 6. Vlaggen van sjiitische milities?

Figuur 7. Kind soldaat zal op bevel van zijn leider zichzelf opofferen. Op wat voor manier?

Figuur 8. Militaire schoenen worden aangetrokken.
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Figuur 9. Het kind soldaat geeft aan lopend naar Syrië te gaan. Het is algemeen bekend dat Iran kindsoldaten naar Syrië
stuurt. 9

Figuur 10. De video is vertaald door de voorzitter van Ahlalbayt4iedereen. Nadat het rechter kind klaar is (met ronselen?)
haalt hij het linker kind op met een mes in zijn hand.
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https://www.hrw.org/news/2017/11/30/irans-child-soldiers-syria
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Voorzitter geeft les aan kinderen
Het is zeer verontrustend dat een voorzitter van een jongeren organisatie sjiitische
terreurpropaganda ter verheerlijking van kindsoldaten verspreidt. In deze context is het nog
verontrustender dat hij snoep uitdeelt aan kwetsbare vluchtelingenkinderen en ook religieuze lessen
geeft aan kinderen. Het is verontrustend om te weten dat uitgerekend degene die
propagandavideo’s upload en vertaalt van kindsoldaten in religieuze lessen geeft aan kleine kinderen
in Nederland en goodwill wilt kweken bij AZC kindjes (door snoep uit te delen).

Figuur 11. Voorzitter deelt snoepjes uit aan vluchtelingenkinderen van AZC Katwijk. 10

Figuur 12. Voorzitter die terreurkindsoldaat filmpjes vertaalt en upload geeft les aan kinderen. 11
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https://www.youtube.com/watch?v=r9YA5lHAsMU
https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=2154823121501799&id=100009223968243
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Figuur 13. Vertaler en verspreider kindsoldaat terreurfilmpjes geeft 4 jaar land ongestoord les in de stad van Ahmed
Aboutaleb

Figuur 14. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838526216464826&set=pb.100009223968243.2207520000..&type=3
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Figuur 15. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1631694113814705&set=pb.100009223968243.2207520000..&type=3

Figuur 16. Voorzitter upload foto gewapend kind
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2.2 Terreurbeweging Fatemiyoun brigade
Naast kindsoldaten publiceert Ahlalbayt4iedereen ook propaganda voor de Afghaans-sjiitische
terreurorganisatie “Fatemiyoun”, beter bekend als de Fatemiyoun-brigade. 12 Ook deze
terreurbeweging, gesteund door Iran, maakt gretig gebruik van sjiitische kindsoldaten. 13
In een meer dan 6 minuten durende video wordt op een opzwepende wijze de sjiitische
terreurorganisatie verheerlijkt en haar aanhangers opgeruid. De video bevat beelden van
gewapende militieleden die naar het front rennen. Ook wordt in deze video sektarisch geweld
aangewakkerd en moslims van de salafistische leer met geweld bedreigt. Opmerkelijk is dat de
stichting Ahlalbayt4iedereen (Zoetermeer) op korte afstand ligt van de salafistische moskee Assoennah in Den Haag. Deze salafistische moskee ontving een week voor publicatie van deze video
een dreigbrief uit nog onbekende hoek. 14

Figuur 17. Terrorist met het insigne van terreurorganisatie Fatemiyoun.

Figuur 18. Gewapend trekken zij naar het front.

https://www.youtube.com/watch?v=hpxNT59ExQg
https://www.hrw.org/news/2017/10/01/iran-afghan-children-recruited-fight-syria
14
https://al-yaqeen.com/nieuws/dreigbrief-voor-as-soennah-moskee/
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Figuur 19. Met een automatisch geweer in de hand worden andersdenkende moslims met geweld bedreigt.

Figuur 20. Een groep militieleden met wapens, vlag en insignes van terreurorganisatie Fatemiyoun.

Figuur 21. Ook deze video is vertaald door de sjiitsiche leraar, snoep uitdeler en voorzitter van stichting Ahlalbayt4iedereen.
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Dubieuze reizen
In deze context is het extreem verontrustend dat de voorzitter van Ahlalbayt4iedereen regelmatig
Iran, Afghanistan en Irak heeft bezocht. Precies de landen waar de sjiitische terreurbeweging
“fatemiyoun-brigade” ook actief is. Sterker nog, samen met zijn jongerenorganisatie organiseert hij
jongerenreizen naar Iran, de ideologische en financiële bron van sjiitische terreur milities in het
Midden-Oosten.

Figuur 22. Bezoek aan Iran en ontmoeting met de Mufti van genocidale dictator Bashar al Assad 15

Figuur 23. Bezoek aan Afghanistan, Panjshir. Broedplaats van de terreurbeweging Fatemiyoun brigade. 16
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1535394103444707&set=a.1396616657322453&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=1646612765656173&id=100009223968243
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Figuur 24. Bezoek aan Irak en contacten leggen met soldaten. Het is bekend dat het leger verantwoordelijk is voor sektarisch
geweld en martelingen tegen andere religieuze groepen. 1718

Figuur 25. Jongerenreis naar Iran. Ideologische en financiële broedplaats van sjiitisch terreur in het Midden-Oosten. Foto: De
tempel waar Ayatollah Khomeini zijn speeches hield. 19

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=1734208796896569&id=100009223968243
https://www.youtube.com/watch?v=NDMCXL32lTM
19
https://www.youtube.com/watch?v=UOv2jssRqzI
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Figuur 26. In de context van de filmpjes die hij upload: een hele verontrustende foto. 20

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1476349946015790&set=pb.100009223968243.2207520000..&type=3
20
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3. Taqiyya
Deze strategie van het spreken met een gespleten tong hoeft niet persé vanuit een kwade intentie te
komen. Het liegen is namelijk een onlosmakelijk onderdeel van de sjiitische geloofsleer. Dit wordt
ook wel Taqiyya genoemd. Een voorbeeld hiervan is te zien bij een van de sprekers dat de sjiitische
organisatie Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) een podium biedt.

Figuur 27. Het sjiitische Ahlalbait Jongeren Organisatie verspreidt video van Ammar Nakshawani 21

Deze spreker genaamd Ammar Nakshawani heeft enerzijds video’s waarin hij naar de buitenwereld
spreekt over verbinden met andere stromingen in de islam. Daartegenover zijn er echter video’s
waarin hij precies het tegenoverstelde predikt achter gesloten deuren. Door de opkomst van internet
en social media wordt het voor sjiieten een steeds grotere uitdaging om deze twee werelden van
elkaar gescheiden te houden. Zo wuift de haatprediker Ammar Nakshawani de in zijn ogen
lachwekkende gedachte weg dat soennieten überhaupt rechten zouden mogen hebben in Irak.
Anderzijds maakt hij video’s voor de buitenwereld dat moslims moeten samenkomen ondanks
onderlinge verschillen. 22 Het probleem van deze Taqiyya-doctrine is dat het toekomstige uitspraken
in twijfel trekt. Ongetwijfeld zullen sjiieten na publicatie van de informatie uit dit artikel afstand
nemen van sjiitisch terrorisme. Het is echter nog maar de vraag hoeveel waarde wij kunnen hechten
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https://www.youtube.com/watch?v=ytj2bwfqX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=f LzD-ni-Ro
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aan zo’n uitspraak met de Taqiyya-doctrine in ons achterhoofd. In de voetnoot staat een video waar
deze prediker benadrukt hoe belangrijk Taqiyya is binnen de sjiitische ideologie. 23

Figuur 28. Liegen (Taqiyya) is een verplichting binnen het sjiisme.

23

https://twitter.com/bu noor89/status/1234810391101919232
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4. Vragen
1. Hoe kan het dat de voorzitter van Ahlalbait4iedereen propaganda verspreidt over sjiitische
terreurbewegingen en kindsoldaten, maar daarnaast ongestoord religieuze lessen aan
sjiitische kinderen kan geven in de stad van burgermeester Aboutaleb?
2. In de media en politiek staan salafistische moskeeën regelmatig onder het vergrootglas. Hoe
immens zou de mediaophef als een salafistische moskee dergelijke video’s zou publiceren?
3. Hoe komt het dat de feminist Shirin aan de lopende band kritiek uit op, en met aangifte
dreigt tegen soennitische sprekers en organisaties, maar met geen woord rept over sjiitische
organisaties die terroristen verheerlijken die mede verantwoordelijk zijn voor talloze
verkrachtingen in de Syrische en Iraakse burgeroorlog? 24 Heeft haar sjiitische achtergrond
hier invloed op?
4. Hoe komt het dat hoogleraar Afshan Ellian, dat beweert gevlucht te zijn voor het sjiitische
Iraanse regime, continu kritiek uit op soennitische moskeeën en de soennitische islam, maar
sjiitische moskeeën en organisaties die daadwerkelijk terrorisme verheerlijken over het
hoofd ziet?
5. Hoe komt het dat het Tv-programma de Nieuwe Maan kritiek uit op soennieten en
soennitische moskeeën en sprekers, maar kritiekloos Waiel Alkhateeb uitnodigt 25, ondanks
zijn affiliatie met het zeer omstreden Ahlalbayt4iedereen? 26
6. Hoe komt het dat imam Yasin el Forkani zich regelmatig kritisch uitlaat richting de
soennitische of “salafistische” moslimgemeenschap vanwege vermeende gevaren van
radicalisering, maar geen woord van kritiek uit als het gaat om de radicalisering van de
sjiitische gemeenschap? Is dit vanwege zijn banden met deze gemeenschap? 27
7. Hoe komt het dat de POCOB zich enkel focust op soennitische moskeeën, maar met geen
enkel woord rept over sjiitische moskeeën. Ontvangen zij buitenlandse financiering i.c.m.
buitenlandse invloed? Leidt dit tot steun voor sjiitische terreurbewegingen? Prangende
vragen.

https://twitter.com/ShirinMusa/status/1193196905209171970
https://www.youtube.com/watch?v=PDvj6GSDWqk
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https://www.youtube.com/watch?v=zKtjcxtGZsM
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https://www.youtube.com/watch?v=adjsKN2ZPKA
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