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V e r s i o n

Iran – också en förtryckarregim
S

edan revolutionen 1979 har Iran bara haft två
högsta ledare, ayatollorna Khomeini och Khamenei. Tillsammans med president Raisi är ayatolla
Khamenei nu den som har makten i landet. I mer än
fyrtio år har iranierna levt under mullornas maktutövning.

N

meini utfärdade mot författaren Salman Rushdie när
han i sin bok Satansverserna beskrev Muhammeds
liv. Denna fatwa som i år fick en ung man att ge sig
på Rushdie efter så många år. Gärningsmannen var
väl inte ens född när Satansverserna var på tal. Ack
dessa fanatiska, hatiska människor som inte förmår
tänka själva.

är shahen av Persien i början av 60-talet försökte modernisera Iran bl.a. genom att införa
kvinnlig rösträtt ogillades detta skarpt av Khomeini
som därför utvisades. Först var han i Irak men så
småningom hamnade han i exil i Frankrike. Jag
minns när Khomeini satt på trottoarkanten i Paris
och såg ut som en snäll tomte. Han lurade hela
världen. I sin exil propagerade han mot shahen och
ledde det som skulle bli den islamiska revolutionen
1979, då shahen störtades och ayatolla Khomeini
blev landets starke man. Jag kan inte tänka mig att
det iranska folket förstod att de bara bytt ett förtryck
mot ett annat. Khomeini var fundamentalist och
införde omgående sharialagar och han förbjöd alla
andra partier. 1980 startade grannlandet Irak, under
Saddam Hussein, krig mot Iran. Kriget pågick ända
till 1988. Då stod både Sovjet och USA på Iraks
sida. Khomeini kallade USA för Stora Satan.

N

et är trettiotre år sedan Khomeini dog, 1989,
och han är fortfarande en aktad man i Iran. Det
är lika farligt att säga något kritiskt om honom som
om Muhammed. Vem minns inte fatwan som Kho-
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är Mahsa Amini avled i häktet, troligen p.g.a.
grovt våld från landets sedlighetspolis, blev
hon liksom slöjan symboler för protesterna mot
mullornas 43-åriga styre. Likt ryssarna är iranierna
i färd med att vakna upp ur decenniers förtryck. Likt
ryssarna lever iranierna under en förtryckarregim
som inte bryr sig ett dugg om mänskliga rättigheter.
Makteliten lever i en egen värld där de tillåter sig
allt det som befolkningen förvägras. Regimen har
mött protesterna med grovt övervåld, minst 200 har
dödats, däribland ett stort antal barn.

D

e iranska myndigheterna har begränsat tillgången till sociala medier och internet. Detta ökar
förstås osäkerheten och ovetskapen och försvårar
kontakten med omvärlden. Just nu levererar Iran
vapen i stor mängd till Ryssland. Likt Ryssland gör
det iranska ledarskiktet allt för att utmåla omvärlden
och främst USA till dess fiende.
årt utrikesministerium avråder å det bestämdaste att resa till Iran.
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