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Iran under pahlavidynastin (1925–79). 

I februari 1921 grep befälhavaren för kosackregementet makten i Iran genom en statskupp. År 1925 
utropade han sig själv till Irans nye kung, Riza Shah, och grundade därmed Pahlavidynastin. Riza Shah ströp 
alla politiska fri- och rättigheter som den konstitutionella revolutionen från 1906 hade åstadkommit. Han ville 
modernisera Iran och bygga en stark stat efter europeisk förebild. Utbildnings- och rättsväsendena 
reformerades efter europeisk modell och en persisk nationalism som vände sig mot islam underblåstes. Islam 
utpekades som en mindervärdig semitisk religion som utgjorde ett hinder för framsteg i Iran. Den 
nationalchauvinistiska retoriken hade en stark rasistis k underton som hämtade inspiration från Nazityskland. 

År 1935 förbjöd shahen iranska kvinnor att bära slöja på offentliga platser, de skulle klä sig som 
europeiska kvinnor. De statliga anti-islamiska åtgärderna mötte motstånd, men protesterna slogs ner brutalt. 
De allierade invaderade Iran i augusti 1941 och kungen tvingades abdikera från tronen och ersattes av 
kronprinsen, Mohammad Riza. Efter invasionen 1941 tilläts begränsade politiska friheter. Partier, 
fackföreningar och press fick verka i landet. 

MFi 

Nationalisering av den iranska oljan. 

Efter Riza Shahs fall startade en kamp mellan olika samhällsgrupper och politiska intressen för att 
bestämma det nya politiska systemet i Iran. Liberala grupper och olika vänstergrupper ville bygga upp landet 
på nytt. Dessa krafter var dock inte ensamma på den politiska scenen, och västerländska stater spelade en 
avgörande roll i landet. Ansträngningarna att bestämma det nya politiska systemet i Iran gick i två riktningar. 
På den ena sidan stod de grupper som ville återskapa en auktoritär statsmakt och på den andra sidan fanns en 
blandning av reformvänliga grupper. Bildandet av en politisk koalition bestående av nationalliberala och 
demokratiska krafter samt grundandet av ett sovjetstött iranskt kommunistparti, Tudehpartiet, var två viktiga 
och för den delen motsatta inslag i den reformvänliga grupperingen. 

Nationella fronten – en koalition bestående av en löst sammansatt allians av liberaler, diverse demokratiska 
och socialdemokratiska krafter, nationalister samt religiösa grupper – bildade regering efter kriget. Dess 
främsta målsättning var att bekämpa despotin, bilda en konstitutionell rättsstat och bekämpa utländska staters 
politiska och ekonomiska inflytande i Iran. 

Det brittiskägda Anglo-Iranian Oil Companys fortsatta innehav av Irans oljetillgångar väckte starka anti-
brittiska känslor. Arbetet med att konsolidera en konstitutionell rättsstat pågick parallellt med kampen mot 
västerländska staters intressen i Iran. 

Premiärministern Mohammad Musaddeq gick i ledningen för nationaliseringen av Irans oljetillgångar. I 
mars 1950 beslutade det iranska parlamentet att nationalisera Irans samtliga naturtillgångar, inklusive oljan. 
Storbritannien protesterade mot nationaliseringen och förde frågan till den Internationella domstolen, vilken 
dömde till Irans fördel. Britterna svarade med att införa ett oljeembargo mot Iran. Musaddeq försökte 
förgäves vinna USA:s stöd för sin politik. 
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Den siste shahen av Iran. 

I augusti 1953 störtades Musaddeqs regering i en militärkupp som finansierats och organiserats av 
Storbrittanien och USA. Efter statskuppen återinsattes shahen som envåldshärskare. Statskuppen var en stor 
besvikelse för de flesta intellektuella och nationalliberala politiker och gav vind i seglen åt de västkritiska 
rösterna. Extrema vänsterrörelser och islamistiska grupperingar som använde väpnad kamp, våld och terror i 
sitt motstånd mot shahen kämpade nu för revolutionära samhällsomvälvningar. 

I början av 1960-talet genomdrev shahen en jordreform som Kennedy-administrationen ställt som villkor 
för fortsatt stöd till den iranska regimen. Reformen skulle genomföras i förebyggande syfte för att gardera 
shahens envälde mot omvälvande revolutioner. Shahen använde jordreformen, även kallad den vita 

revolutionen, för att utmanövrera sina politiska rivaler och därmed förstärka sin egen ställning. En av de mest 
högljudda kritikerna var den stridbare ayatolla Khomeyni som protesterade mot misskötseln av landets 
ekonomi, korruptionen och den utbredda fattigdomen. När shahen beviljade amerikanska medborgare 
verksamma i Iran rättslig immunitet tilltog protesterna. Immuniteten innebar att amerikanska medborgare som 
begick brott i Iran inte kunde ställas inför rätta av iranska domstolar. Khomeyni beskrev detta som en 
kapitulation inför främmande makt och anklagade shahen för att i egenskap av statsöverhuvud för en suverän 
muslimsk stat ha avsagt sig rätten till jurisdiktion på sitt eget territorium under fredstid. 

Trots att Khomeynis protester var av politisk karaktär fanns det religiösa ledare som gick till angrepp mot 
shahens reformer om kvinnlig rösträtt. Dessa ansåg att rösträtten skulle medföra kvinnors inblandning i 
samhällets angelägenheter, vilket i sin tur skulle åtföljas av en mängd "otillåtna konsekvenser". I mars 1963 
öppnade polisen eld mot demonstranter som på de religiösa ledarnas uppmaning demonstrerade mot shahen. 



   

   

Hundratals människor dödades och i den heliga staden Qom gick polisen till attack mot en religiös skola, 
vilket resulterade i många döda och sårade studenter. I ett känsloladdat tal förklarade Khomeyni att shahen 
personligen bar ansvaret för massakern. Han beskrev attacken mot skolan som ett övergrepp mot islam. 
Khomeyni landsförvisades efter detta tal. Från sin exil i Irak lanserade Khomeyni doktrinen om de rättslärdes 
styre, velayat-e faqih, som gick ut på att de rättslärda skulle ta över den politiska och världsliga makten och 
införa en teokratisk styrelseforn. 

Shahen krossade all politisk opposition och avfärdade demokrati och mänskliga rättigheter som någonting 
ovidkommande och satsade i likhet med sin far på att förvandla Iran till en ekonomisk och militär stormakt. 
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Den Islamiska republiken Iran (från 1979). 

Från 1978 tilltog protesterna mot shahens regim. Ayatolla Khomeyni manade från sin exil till 
massdemonstrationer, generalstrejk, massdeserteringar från de väpnade styrkorna m.m. shahens försök att slå 
ner den civila massrörelsen misslyckades och han flydde landet i januari 1979. 

Med den islamiska revolutionen i februari 1979 förvandlades Khomeynis idéer om de rättslärdes styre till 
en statsbärande ideologi. Det som stod klart var att landet skulle bli en teokrati. Detta tog sig uttryck i att 
religionen, dess läro- och moralsystem och religiositet skulle gälla för alla samhällsmedlemmar. Det 
resulterade i en sträng moralism som gick ut på att sätta religionens prägel på såväl det enskilda som det 
offentliga livet. 

I april 1979 genomfördes en folkomröstning där valet stod mellan två alternativ: islamisk republik och 
monarki. En överväldigande majoritet röstade på det första alternativet. En ny grundlag som gav de religiösa 
ledarna den högsta exekutiva makten godkändes genom en folkomröstning. Irans nya styrelseskick var 
teokratisk, men innehöll en del demokratiska inslag. I denna styrelseform fanns utrymme för genomförande 
av allmänna val till parlamentet, lokala stadsfullmäktige och presidentämbetet, men samtidigt fanns det 
institutioner som kunde blockera en sedvanlig demokratisk process inför valet. Ett exempel är det s.k. 
Väktarrådet vars ledamöter utses av den högste andlige ledaren. Rådet avgör vilka kandidater som får ställa 
upp till parlaments- eller presidentval och granskar de lagar som stiftas av parlamentet så att dessa står i 
samstämmighet med grundlagen och rådets konservativa tolkning av islam. 

Grundlagen från 1979 gav ayatolla Khomeyni rollen som landets högste ledare med en rad viktiga 
maktbefogenheter. Denna styrelseform kom dock redan från början att dras med svåra problem. Skälet var att 
de som var förenade i kampen mot shahens regim företrädde olika intressegrupper, politiska fraktioner och 
ideologier. Kampen stod mellan islamistiska grupperingar, religiöst nytänkande grupper, religiöst traditionella 
grupper, sekulära grupper, olika vänstergrupper, etniska grupper m.fl. Det stod klart tidigt att dessa politiska 
intressen inte kunde hålla sams. Diverse vänstergrupper och etniska separatistgrupper tog till vapen mot 
centralmakten. Gemensamt för de separatistiska och väpnade grupperna var att de använde sig av terror, 
politiska mord och bombdåd i sin kamp mot de islamistiska grupperna. Deras terror möttes av en ännu 
hårdare motterror, summariska avrättningar och långa frihetsberövanden. Regeringssidan gick segrande ur 
denna blodiga strid. 

I november 1979 ockuperade en grupp radikala muslimska studenter den amerikanska ambassaden i 
Teheran och krävde att USA skulle utlämna den forne monarken som hade sökt sig till USA. 

Den 22 september 1980 utsattes Iran för ett brutalt anfallskrig (se vidare >Irak–Iran-kriget). Den irakiska 
diktatorn Saddam Hussein utnyttjade kaoset i Iran efter revolutionen för att stärka sin position i regionen. Han 
använde okonventionella metoder i sin krigföring bl.a. genom att använda kemiska vapen och 
terrorbombningar av civila bostadsområden långt bakom frontlinjen. Den irakiska arméns framfart stoppades 
bl.a. med hjälp av religiös massmobiliserig. Kriget slutade sommaren 1988. De två ländernas trupper stod då 
på samma ställen som före krigsutbrottet. 

Efter krigsslutet startade en ny era i Iran. Nu skulle landet byggas upp genom stora ekonomiska projekt och 
normalisering av relationerna med omvärlden. Snart kom dock en ny kris. I februari 1989 utfärdade ayatolla 
Khomeyni en (döds)fatwa mot den brittiske författaren Salman Rushdie för hans bok Satansverserna och 
anklagade honom för att ha hädat islams profet. Fatwan var ett svårt bakslag för de krafter som ville 
normalisera relationerna med omvärlden. 

Ayatolla Khomeyni avled i juni 1989 och hans efterträdare Ali Khamenei utsågs av det s.k. Expertrådet. 
Fram till kort tid innan ayatolla Khomeynis död var det tänkt att storayatollan Hussein Ali Montazeri (1922–
2009) skulle efterträda honom, men han avpolletterades och sattes i husarrest för sin skarpa kritik av de 
totalitära inslagen i styrelseformen. Han kritiserade övergreppen mot mänskliga rättigheter och var särskild 
kritisk mot summariska och utomrättsliga avrättningar av politiska fångar under 1980-talet. Montazeri krävde 



   

   

att styrelseformen de rättslärdes styre skulle avskaffas och ersättas med en ny där statsmaktens legitimitet 
hämtas från valurnorna och alla medborgares fri- och rättigheter respekteras. 
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Reformister kontra konservativa. 

Sprickan som uppstod inom det högsta ledet i Iran blottade en skiljelinje som går mellan konservativa, 
traditionalistiska och islamistiska grupperingar samt reformvänliga grupper. Sprickan synliggjordes än mer i 
samband med presidentvalen 1997 och 2001. I två valomgångar röstade en överväldigande majoritet på den 
reformvänlige Mohammad Khatami, vars reformarbete blockerades effektivt av Väktarrådet, det konservativa 
rättsväsendet och andra s.k. icke-valbara maktinstanser. 

Khatami försökte också normalisera relationerna med väst. Hans regering nådde en överenskommelse med 
västländerna kring Irans kärnenergiprogram. Iran stoppade delar av programmet och som motprestation skulle 
landet få säkerhetsgarantier och ekonomiska ”morötter”. Ingen av dessa motåtgärder uppfylldes. Trots detta 
var Khatamis regering behjälplig när USA invaderade Afghanistan 2001. Två år senare skickade hans 
regering ett försonligt brev till Bushadministrationen i USA som innehöll flera förslag på att lägga 
fientligheterna åt sidan men den amerikanska regeringen visade föga intresse. Khatamis motgångar på 
utrikespolitikens område och besvikelsen från de iranska väljarnas sida bäddade för de hårdföra konservativa 
krafternas återkomst till makten. 

År 2005 tillträdde Mahmoud Ahmadinejad presidentposten och kort därefter revs det gamla avtalet kring 
stoppet av kärnenergiprogrammet upp. Ahmadinejad hävdade att västländerna inte hade levererat vad som 
förväntades av dem. För att inte drabbas av samma öde som Irak och Afghanistan skulle man motarbeta 
USA:s politik i Mellanöstern samt stärka landets militära kapacitet. Stödet till grupper som palestinska 
Hamas, Hizbullah i Libanon, shiitiska grupper i Irak eller meningsfränder i Afghanistan var ett led i denna 
politik. 

Inom inrikespolitikens område hårdnade samhällsklimatet på ett påtagligt sätt. Detta omfattade nu inte bara 
oliktänkande utan i lika hög grad reformsinnade grupper. Censuren, kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna och ingreppen i människors privatliv ökade. 

Irans nya politik kring kärnenergiprogrammet ledde till ökat tryck från omvärlden. Arbetslösheten och 
inflationen sköt i höjden. De ekonomiska försämringarna och det hårdnande politiska klimatet bidrog till 
framväxten av ett uppdämt missnöje i landet. Tydligast visade sig detta i samband med presidentvalet 2009. 
Trots det massiva stödet för de reformvänliga motkandidaterna Mir-Hussein Mousavi och Mehdi Karroubi 
tillkännagavs Ahmadinejad som valets vinnare. Frågetecknen kring valet ledde till omfattande protestaktioner. 
Dessa slogs ned brutalt av kravallpolisen och den paramilitära Basijmilisen som organiseras av 
revolutionsgardet. Över hundra demonstranter dog och ett par tusen fängslades. Många journalister, höga 
politiker och funktionärer i det reformvänliga lägret arresterades och utsattes för brutal tortyr och sexuella 
övergrepp. Framstående politiker tvingades att i skenrättegångar komma med bekännelser. Från regeringens 
sida beskyllde man proteströrelsen som gick under beteckningen den gröna rörelsen för att vara styrt av 
väststater för att genomföra en sammetsrevolution i Iran. 

Den brutala behandlingen av demonstranter och övergreppen mot fångarna ledde till ännu mer omfattande 
protester. Högt uppsatta religiösa auktoriteter som storayatollorna Montazeri och Sanei fördömde den brutala 
behandlingen av de politiska fångarna och underkände de framtvingade bekännelserna. De underkände 
valresultatet och förklarade att Ahmadinejads regering saknade lagligt stöd och religiös legitimitet. 

De omfattande folkliga protesterna, de religiösa ledarnas protester samt det faktum att motståndet mot den 
sittande regeringen leds av höga politiker som en gång tillhört den inre kärnan i den islamiska republiken, har 
blottat den djupa spricka som har uppstått inom den islamiska republiken tre decennier efter den islamiska 
revolutionen. Till dessa grupper skall läggas sekulära kvinnoorganisationer som arbetar mot diskriminerande 
lagstiftning mot kvinnor, arbetarrörelsen som kämpar mot orättvisor mot arbetare och en rad andra grupper. 

31 år efter revolutionen är Iran ett djupt splittrat samhälle. Den gröna oppositionen är splittrad. Medan en 
del vill fortsätta oppositionen inom ramen för den befintliga konstitutionen vill andra antingen avskaffa den 
helt eller genomdriva omfattande reformer vad gäller den högste andlige ledarens maktbefogenheter, 
vallagarna, Väktarrådets ställning etc. Man får dock inte glömma att det finns en grupp av människor som 
p.g.a. religiösa, ekonomiska eller politiska skäl står bakom den konservativa ledningen i landet. 



   

   

Händelserna efter presidentvalet 2009 visar att den islamiska republiken har drabbats av en av sina 
allvarligaste legitimitetskriser. Irans framtid avgörs av en rad olika faktorer. Det viktigaste är emellertid det 
som sker inne i landet. Vid sidan av de reformvänliga krafterna verkar den demografiska sammansättningen 
vara den viktigaste faktorn. Den yngre generationen strävar i allt större omfattning efter demokratiska fri- och 
rättigheter.  
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