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Abstract 

A large part of the Iranian population resented the west, in particular USA and Great Britain, 

during the Islamic revolution in Iran 1979. The people were also resenting the adverse effects 

of the trumped up frame made in Iran. The last shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi was 

detested by many in Iran for its west-oriented regime. The resentment among many Iranians is 

a consequence of the violations of e.g. the lack of political and civil rights, there were no 

existing legal security in the society, there were no economic distribution and the regime of 

Mohammad Reza Shah violated the human rights. 

The resolution from an Iranian perspective for riot is not new, during the last centuries the 

abomination against the despotic kings have been existing varyingly and big riots have been 

raised.  The Islamic revolution in 1979 was new because the revolution added adverse effects 

of west, the population detested west and expressed it by protesting through demonstration.  

The significance of the revolution in 1979 was also attributable to Islam. The statements and 

onsets that raised against west by the citizens of Iran was not merely support of the regime from 

the west, nevertheless to the same extent also for the western culture and civilization. The 

proponents of the Islamic revolution were Islamic in spirit, and were against western values, 

culture, and civilization.  The proponents claimed that the Iranians should not inquire for 

western civilization. The ideals projected went back in time, namely to the beginning of Islam. 

The recent government hoped to deviate from the regime of the shah, the new government 

should be comprised by the divine laws.  

The thesis will depict why Khomeinism was growing fiercly and in addition illustrate the 

religious and theological doctrines of Khomeini. 

  
Keywords: Iran, Schahen, Nationalchauvinism, Khomeini, De rättslärdas styre, Politisk 

islam, Guds lag.   
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1. Inledning  
 

1.1 Inledning  

Ayatollah Khomeini var omgiven av anhängare, för att återvända till Iran i och med schahens 

störtande, i februari 1979.  Khomeini var tidigt en uttalad motståndare till Reza schahs 

moderniseringspolitik. Han var även en motståndare till efterträdaren, Mohammad Reza 

schah, som störtades genom revolutionen 1979.  

Khomeini kämpade mot schahens politik som betraktade islam som ett hot och angrep 

schahen med stöd av landets invånare på Ashuradagen i sin predikan. Han angrep även Israel 

och USA som schahen hade allianser och samarbete med. Detta ledde till demonstrationer i 

Tehran där Khomeini arresterades och sattes i husarrest. Efter hans häftiga kritik 1964 mot att 

USA fått extraterritorialrätt i Iran arresterades han och sändes ut ur landet och vistades i 

Najaf.    

Under sin vistelse i Najaf utvecklade han sina relationer med iranska studenter som var 

oppositionella mot schahens regim. Studenterna skulle spela en stor roll i revolutionens 

inledningsskede.  

Khomeini både skrev och föreläste, vilket som spreds på olika sätt. Khomeini ville visa att 

Gud är en allvetande skapare som har skapat världen in i minsta detalj och därför vet Han vad 

människor behöver. Därför är det bäst att Guds lagar gäller i det iranska samhället. Min 

uppsats kommer att framlägga Khomeinis religiösa och teologiska argument utifrån hans 

böcker Houkoumat-e Eslami (1979) (Iransk styrelsereform) och Kashf al-ansar (1944) 

(Avslöjande av mysterier).  

Uppsatsen är även en religionshistorisk undersökning av varför Khomeinismen växte så 

starkt. En modernisering kom uppifrån i Iran när schahen satt vid makten. Schahen hade ett 

statligt sanktionerat moderniserings- och västerniseringsprogram. Uppförandet av ett 

samhälle skulle vara efter en europeisk modell. En imitering av europeiska traditioner, kläder 

och vanor förekom. Det fanns inget utrymme för mjuk modernitet och medborgerliga fri- och 

rättigheter.  Schahen sålde ut landet till väst och schahens förtryck mot iraniern var orsak till 

det motstånd som förorsakade revolutionen 1979. Idag råder en strikt juridisk islamisering i 

samhället med sharialagar som grundläggande rättssystem och hierarkiskt styre.
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra framväxten av Khomeinismen. Fokus ligger på varför 

Khomeinismen växte så starkt. I anslutning till detta vill jag studera Khomeinidoktrinens 

teologiska och religiösa bakgrund. 

Uppsatsen ämnar svara på följande frågeställningar: 

 Varför växte Khomeinismen så starkt? 

 Vilka teologiska och religiösa argument framlägger Khomeini? 

 

 

1.3. Metod  

För att besvara mina frågeställningar ovan skall jag utföra en textanalys av Khomeinis egna 

böcker, Houkoumat- e eslami (1979) (Iransk styrelsereform) och Kashf al-ansar (1944) 

(Avslöjande av mysterier).  I boken Houkumat-e eslami finns hans föreläsningar som han höll i 

Najaf från 21 januari till 8 februari 1970. Jag skall undersöka vilka teologiska och religiösa 

argument Khomeini framlägger. För att svara på varför Khomeinismen växte så starkt har jag 

läst forskningslitteratur. Denna litteratur behandlar Khomeinismen på olika sätt. 

Sammanfattningsvis har min metod varit inläsning av forskningslitteratur och källkritisk läsning.   

 

1.4. Disposition och material 

Jag har en variation av litteratur som spänner över olika områden, men alla behandlar 

Khomeinismen på olika sätt.  Materialet för denna undersökning kommer att utgöras böcker av 

Uppsalaprofessorn Mohammad Fazlhashemi, tre verksamma forskare från USA, Ali Mirsepasi, 

Said Amir Arjomand och Hamid Dabashi. Textanalysen skall utföras på Khomeinis egna böcker 

Houkoumat-e eslami (1979) och Kashf al-ansar (1944).  Jag kommer både studera 

originaltexten av Houkomate-e eslami och översättningen av Hamid Algar (Islam and 

revolution). Jag kommer endast studera originaltexten av Kashf al-ansar (1944).  

Jag kommer börja med att kortfattat gå igenom Khomeinis liv, från födseln till att han kom till 

makten i Iran. Sedan skall jag översiktligt gå igenom Reza schahs nationalchauvinism, som 

kommer att beskriva hans moderniseringsprogram, i vilket iranierna skulle kasta av sin egen 

kultur. Efter att ha presenterat Reza schahs nationalchauvinism beskriver jag reaktionen som 
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uppkom mot schahens regim och moderniseringsprogrammet som schahen införde i landet. 

Även hur Khomeinis åskådning utvecklades kommer att presenteras.  

Efter att jag har presenterat allt ovanstående kommer jag utifrån Mohammad Fazlhashemis bok 

Tro eller förnuft (2011) ge en kort presentation av Khomeinis bok Hokoumat-e eslami (1979) 

(Iransk styrelseform). Även om de rättslärdas styre växt fram så starkt har Khomeinidoktrinen 

kritiserats av framstående forskare och av en storayatollah som var tänkt att efterträda 

Khomeini. Detta kommer att presenterats i ett avsnitt. Därefter kommer jag in på min textanalys 

av Hokumat-e eslami (1979) och Kashf al-ansar (1944). Jag skall som sagt studera teologiska 

och religiösa argument som Khomeini framlägger i ovanstående två böcker. 

Efter att analysen har presenterats kommer innehållet följas av en diskussion och slutsats, där 

resultatet kommer att presenteras.  

 

1.5.  Teori, avgränsning och tidigare forskning 

Med hjälp av med den tidigare forskningen kommer jag kunna svara på varför Khomeinismen 

växte så starkt. Böckerna som är skrivna av Mohammad Fazlhashemi, Said Amir Arjomand, Ali 

Mirsepasi och Hamid Dabashi behandlar alla Khomeinismen på olika sätt. Jag kommer att utgå 

från deras teori om varför Khomenismen växte så starkt. Forskarnas teori går ut på reaktionen 

som uppkom mot schahens moderniseringsprogram och de går även in på hur Khomeinis 

åskådning utvecklades.  Forskarnas teori går ut på att i samband med den iranska revolutionen 

1979 hade en hel del iranier fientliga känslor mot väst, speciellt mot USA. Förutom att starka 

känslor riktades mot schahens moderniseringsprogram som infördes i landet, blir känslorna 

starkare mot schahens västorienterade regering. Iranierna upplevde bland annat att schahen inte 

respekterade de mänskliga rättigheterna. 

Ovanstående forskarna menar att den islamiska revolutionen 1979 var något nytt i Iran. Landets 

invånare hade extremt negativ bild av västlandet. Den islamiska karaktär som fanns i 

revolutionen var också något nytt i Iran. Utifrån forskarnas teori kommer jag belysa varför 

Khomeinismen växte så starkt.  Khomeini och religionens företrädare hade en islamisk anda, 

dessa ville att iranska staten skulle islamiseras. 

Khomeinis politiska doktrin fick på slutet av 1970-talet en ledande ställning i den politiska 

debatten i Iran.  På 1940-talet talade Khomeini om de rättslärdas ledning över den exekutiva 

makten. Khomeini ändrade sin åsikt till att det är de rättslärda som skall ha makten i Iran. 
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Khomeini hade tydligt visat på 1940-talet att de rättslärda inte skall ersätta kungen, de ska inte 

heller vara befälhavare eller ministrar i samhället. Denna åsikt fanns inte hos Khomeini längre 

på 1960- och 1970 talen.  Khomeini anser att de rättslärdas maktbefogenheter överensstämmer 

med profetens befogenheter och även de shiitiska imamernas. Detta gäller politiska och religiösa 

frågor, men även polisiära, ekonomiska, sociala, kulturella, militära och rättsliga. Khomeini är 

mycket tydlig med att visa att i de rättslärdas styre är den gudomliga lagen som skall tillämpas. 

(Arjomand 1988: 182). Med detta ville Khomeini vara tydlig med att visa att de rättslärdas 

maktbefogenheter inte bara skulle gälla rättsfrågorna och den sociala omsorgen (Fazlhashemi 

2011: 204). 

Det finns en mycket stor forskning kring Khomeinismen, många böcker och artiklar finns om 

hur Khomeinismen växte fram. Det är svårt att se vem som är den ledande forskaren kring 

Khomeini och de rättslärdas styre. Jag har valt att utgå från ett par stora forskare som skriver om 

Khomeinismen. Dessa är Uppsalaprofessorn Mohammad Fazlhashemi, och tre forskare 

verksamma i USA, Said Amir Arjomand, Ali Mirsepasi och Hamid Dabashi. Jag har valt att 

utgå från dem för att de i sina böcker går utförligt in på schahens moderniseringsprogram och 

beskriver varför Khomenismen växte så starkt. Detta gäller i synnerhet Mohammad 

Fazlhashemis böcker Exemplets makt (1999) och Tro eller förnuft (2011) och Said Amir 

Arjomands böcker The turban of the crown: the islamic revolution in Iran (1988) och After 

Khomeini: Iran and his successors (2009).  

I denna undersökning ligger fokus på att lägga fram Khomeinis teologiska och religiösa 

argument utifrån hans egna böcker. 

Uppsatsen syftar till att tydliggöra framväxten av Khomeinismen och vilka teologiska och 

religiösa argument Khomeini framlägger i sina böcker Houkomat-e eslami (1979) och Kashf al-

ansar (1944). 
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2. Undersökning 

2.1. Khomeinis liv 

Imam Ruhullah Al-Musavi Al-Khomeini föddes den 24 september 1902, i en familj med starka 

religiösa traditioner i Khumayn, som är en liten stad några hundra kilometer sydväst om Tehran. 

Både hans far och farfar var rättslärda. Sayyid Ahmad var hans farfar, känd som al-Hindi på 

grund av att han vistades en period i Indien.  Fadern, Ayatullah Mustafa, mördades av banditer 

bara några månader efter födelsen av Khomeini. Modern och mostern blev ansvariga för hans 

tidiga uppfostran. Vid sextonårsåldern, miste han både sin mor och moster under loppet av ett år 

(Algar 1981: 13).  

Vid 19 års ålder sändes Khomeini till den närbelägna staden Arak för att studera under 

vägledning av Shayk’Abd al-Karim Ha’iri. Åtta år senare skrev han en avhandling i ämnet: 

Misbah al Hidaya (Algar 1981:13). 

Många av Khomeinis viktigaste kontakter blev kända under revolutionen. En av dem var 

Ayatullah Muntaziri som drogs till honom på grund av hans kunskaper i etik och filosofi. 

Khomeini föreläste i etik och filosofi två gånger i veckan i religiösa seminariet Qum, hans första 

politiska uttalande utkom i en bok 1944, Kashf al-Asrar. Boken är essentiell, en detaljerad, 

systematisk kritik av det anti-religiösa systemet, den innehåller även flera avsnitt där Khomeini 

öppet kritiserar kungamakten (Algar 1981:14). 

Khomeini var ensam bland rättslärda i Qum att öppet stötta studenterna i religiösa 

institutionerna, som hade en kampanj mot schahens förslag om att öppna spritaffärer i landet 

(Algar 1981:14). 

1963 började schahen att genomdriva en rad av åtgärder för ombildning av det politiska, sociala, 

och ekonomiska livet i Iran, vilket kollektivt betecknades som den ”vita revolutionen.” 

Ayatollah Khomeini fördömde den vita revolutionen och höll en rad predikningar i Fayziya - 

skolan i staden Qum. Khomeinis predikningar hade en landsomfattande inverkan. Under hela 

våren 1963, fördömde Ayatollah Khomeini schahens regim (Algar 1981:15). 

På den tionde dagen i juni månad, i början av det islamiska kalenderårets början, Muharram, gav 

Khomeini ett historiskt tal i Qum. Två dagar senare greps han i sin bostad och häktades därefter 

i Tehran. Efter att Khomeini hade arresterats uppkom stora uppror. Många började se Khomeini 
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som en nationell ledare och schahen såg till att slå ner upproret, samtidigt som många ledare i 

Tehran samlades för att pressa staten för Khomeinis frisläppande (Algar 1981:17). 

Den statliga pressen kom ut med att Khomeini hade gått med på schahens villkor att avstå från 

politiken, när han frisläpptes 6 april 1964.  Khomeini avfärdade detta och började sitt 

fördömande av schahens regering. När rättslig immunitet gavs till amerikaner 1964, fördömde 

Khomeini denna kränkning och sändes i exil i Turkiet (Algar 1981:17). 

Efter en korts vistelse i Ankara bosatte han sig i Bursa, en stad i västra Turkiet. Ständig press 

sattes på schahens regim för att överföra Khomeini till en mer gynnsam plats, Najaf, en av Shias 

heliga städer i Irak. I oktober 1965 överfördes Ayatollah Khomeini till Najaf, vilket blev hans 

hem under tretton år. Den 23 november 1977 mördades Ayatollah Khomeinis äldsta son av den 

USA instiftade säkerhetspolisen, SAVAK (Algar 1981:19). 

Han åkte till Frankrike och bosatte sig i byn Neaphle-le-Chateau, oktober 1978. Under hela 

våren och sommaren 1978 höll Khomeini en rad uttalanden och uppmuntrade iranierna att störta 

monarkin. Khomeini bevittnar själv att inget muslimskt land erbjöd honom tillflykt för att 

försätta sina aktiviteter fritt (Algar 1981:19). 

Under Muharram i december månad 1978 förekom stora och återkommande demonstrationer i 

Tehran och även i andra städer i Iran, som krävde att monarkin skulle avskaffas, där folket ville 

ha Khomeini som ledare. När schahen lämnade Iran, förbereder Khomeini sig för att återvända. 

När han återvände den 1 februari 1979, möttes han av en tumultartad välkomnande (Algar 

1981:21).   

När Khomeini återvände till Iran, kollapsade schahens regering och efter en folkomröstning 1 

april 1979, uppstod islamiska republiken i Iran. Khomeini blev sjuk 1989, och vistades 39 dagar 

på sjukhuset i förorten Darband, i norra Tehran. Den 22 april flyttade han till förorten Jamaran 

och bodde där fram till sin död, 3 juni 1989. Efter att ha vistats 11 dagar på sjukhuset och 

opererats för att förhindra inre blödning, dör Ayatollah Khomeini (Algar 1981:21).  

 

2.2. Politisk islam  

Islamismens utveckling har uppfattats som en protest- och missnöjesrörelse. Islamismen har 

även ansetts vara en oppositionsrörelse, och framträdde sig som religiös proteströrelse som 

bland annat ville ha politiska fri- och rättigheter och målmedvetet ville ha en islamisk 
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samhällsordning (Fazlhashemi 1999:8). Islamisterna hade även som mål att samhället skall 

anordnas med sharia (islamisk lag). När det kommer till Iran var invånarna skeptiska mot 

globaliseringen och de västerländska staternas hegemoni. Detta hindrades genom att ett eget 

islamiskt alternativ fördes fram som motverkade den västerländska hegemonin (Fazlhashemi 

1999:8).  

Det finns många olika förklaringar till varför islamismen växte fram. En anledning är att de 

svaga i samhället drogs till de islamiska grupperna. Utifrån denna tolkningsmodell har många 

människor uppfattat den västerländska kulturens penetrering av egna muslimska kulturen som 

främmande, de har även upplevt att västerlandet velat underminera kulturen i muslimska 

samhällen. Detta skapade en moralisk och social oro i de muslimska länderna. De islamska 

organisationerna erbjöd något som den främmande kulturen inte hade (Fazlhashemi 1999:9) 

Modernitetetens spridning till stora delar av världen och även till de muslimska samhällena var 

ett kännetecken för globaliseringsprocessen. Islamisterna som var emot den moderna 

vetenskapen och den teknologiska utvecklingen, ansåg många forskare att islamismen är en 

rörelse som är emot moderniteten. Detta gäller inte alla islamistiska organisationer, utan det 

fanns traditionella islamiska grupper som inte nekade till moderniteten, fast de hade hatiska 

uttalanden om västerlandet. Grupperna försökte anpassa det moderna till islam, detta gjordes 

genom att använda teknikens innovationer och den nya vetenskapen. Grupperna arbetade för att 

se till att den moderna utvecklingen får islamisk form. Islamistiska grupperna ville inte bara 

islamisera den modena teknologin, utan grupperna ville även islamisera politiska och 

samhälleliga strukturer, inom företagsvärlden och även det parlamentariska systemet och ansåg 

sig passa in i den tidiga islamiska civilisationen (Fazlhashemi 1999: 10). Det som var viktigt för 

den islamistiska proteströrelsen under 1970-talet var att man ville återskapa samhället som 

ansågs vara förlorat (Fazlhashemi 1999: 213). 

 

2.3. Islamismen i Iran 

För att få ett moraliskt samhälle anser islamisterna att samhället bör följa koranens riktlinjer, 

profetens och de shiitiska imamernas traditioner. En utgångspunkt hos islamisterna var att de 

upplevde en kulturell, militär, politisk, och teknologisk underlägsenhet mot västvärlden. Med ett 

islamiskt samhälle kunde man nå balans till västerlandet, genom att inrätta den kulturella och 

andliga överlägsenheten. Målet för islamisterna har varit att skapa ett samhälle på en islamisk 
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ideologi. Islamisterna ansåg att genom deras egen modell av ett samhälle kunde man få sin 

identitet, värdighet och även självrespekt. Om man utgår från denna modell kunde islamisterna 

bekämpa det västerländska kulturella invasionen (Fazlhashemi 2014: 214). Det iranska 

samhället skulle grundas av den islamiska lagen, med de gudomliga lagarna kan orättvisorna 

utföras till det bättre (Arjomand 1988: 182). 

Islamisterna i Iran avvisade inte helt moderna principer, fast de reagerade mot den hårda 

moderniseringen och occidentaliseringsprogrammet som uppkom in i landet. Islamisterna i Iran 

ville anpassa det moderna med islam, genom att bland annat att använda teknologin och den nya 

vetenskapen. (Fazlhashemi 2014: 216). Förutom att man ville islamisera den moderna 

teknologin, ville islamisterna i Iran också islamisera de samhälleliga strukturerna och även 

islamisera det parlamentariska systemet. De ansåg sig kunna använda sig av moderniteten, utan 

att förslavas av modernitetens nackdelar, som de tidigare makthavarna.  Islamisterna i Iran anser 

att det iranska samhället passar ihop med den tidiga islamiska civilisationen, då man inte var 

rädd för att ta in moderniteten från andra kulturer, även då var det muslimerna som organiserade 

samhället (Arjomand 2009: 27). 

 

2.4. Schahens nationalchauvinism 

Det kulturella moderniseringsprogram som Reza schah använde sig av såg till att invånarna i 

Iran skulle bli av med sin religion, det var en form av en sekulariseringskampanj (Mirsepasi 

2000: 92) Reza schah såg till avislamisera det iranska samhället. Han ville ha ett nationalistiskt 

samhälle som skulle sammanbindas i den förislamiska och persiska kulturen. Den viktigaste 

uppgiften för staten var att se till att staten blir av med religionen. I Reza schahs 

nationalchauvinism var det också viktigt att visa solidaritet mot kungen, och propaganda spreds 

om att araberna bar på olika problem i det persiska samhället och att den ariska rasen var 

överlägsen. Reza schah regim strävade efter det förislamiska samhället, regimen var starkt emot 

islam och den islamiska civilisationen, och var även helt emot de skriftlärda.  (Fazlhashemi 

1999:111). Reza schahs regim ansåg att den islamiska kulturen var ett hinder för att Iran ska 

utvecklas (Arjomand 1988: 179).  

Nationalchauvinismen skulle bland annat finnas i stadsplaneringen. Det byggdes en mängd 

byggnader som regimen hade fått sin inspiration från förislamiska arkitekturen. Många äldre 



 

12   

byggnader revs ner för att nya byggnader som påminde om den förislamiska arkitekturen skulle 

byggas. Reza schah ville att Tehran skulle se ut som en europisk stad.  (Fazlhashemi 1999:113). 

Förutom att Reza schah införde ett avislamiseringsprogram för samhället, började han också 

ändra på landets rättsväsende. Han började visa sina angrepp mot de rättslärda och avskedade 

dem från justitiedepartementet och såg till att Irans lagstiftnings grundades på icke-religiösa 

lagar, som i stor del liknande civilrätten i Europa (Fazlhashemi 1999:116). Den nya 

lagstiftningen kom från den franska modellen av civilrätten och infördes 1928. Nya jurister med 

den moderna utbildningen fick ersätta de rättslärda i justitiedepartementet. De skriftlärda fick 

mindre kontakt med invånarna i Iran, som hade en stor inflytande på det sociala och politiska 

livet. Reza schah förbjöd även religions- och koranundervisningen i skolorna (Fazlhashemi 

1999:117). 

Occidentaliseringsprogrammet som Reza schah använde sig av skulle rymma alla områden, alla 

individer i samhället skulle förvandlas av moderniseringsprogrammet och skulle till det yttre se 

ut som européer. Människorna i Iran skulle följa anvisningar på hur de skulle se ut, männens 

frisyr och klädesplaggen inspirerades från det europiska modet. I det traditionella samhället 

skulle männen raka av sitt skägg, det fanns inget samband med de nya kläderna med den iranska 

kulturen, männen skulle ha slips skjorta på sig.  Även de traditionella huvudbonaderna fick de 

byta ut som liknande de franska gendarmhattarna. Iranierna var skeptiska till direktiven som 

beskrev hur de skulle se ut (Fazlhashemi 1999:17). 

Reza schahs moderniseringsprogram gick också ut på att bestämma över kvinnornas 

klädesplagg, de fick inte klä sig i sina traditionella dräkter. Schahen gick så långt att han förbjöd 

iranska kvinnorna att bära slöja på allmänna platser (Fazlhashemi 1999: 16). Detta innebar att en 

urringning skulle ersätta slöjan. Reza schahs regim använde brutala metoder för att genomföra 

detta. Detta genomdrevs så systematiskt, att de flickor som bar på sina traditionella kläder med 

sjal inte fick tillåtelse att komma till skolan och även beslöjade kvinnor fick inte åka med i 

bussarna. De som bröt detta avstängdes från olika platser, de hade som mål att kvinnorna skulle 

gå ut obeslöjade. Om kvinnor misstänktes ha förbjudna klädesplagg i hemmet kunde poliser gå 

in i deras hem och undersöka detta. Tillställningar ordnandes av staten, som befallde sina 

anställda att ta med sina fruar och vuxna döttrar, de skulle klä sig efter de anvisningar som Reza 

schah tidigare hade gett direktiv, detta var efter det europiska modet. Iranierna skulle vara 

modernt uppklädda utan slöja (Fazlhashemi 1999: 17).  
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Det fanns anställda som var traditionsbundna, och vägrade följa direktiven, de kunde ta till sig 

åtgärder som var chockerande för att slippa undan direktiven. Det finns rapporter som beskriver 

anställda som begick självmord, det fanns även de som anlitade prostituerade, de anställda 

kunde även ta med sig män som utklädda till kvinnor. Året var 1928 när kvinnorna visades i 

offentligheten (Fazlhashemi 1999: 18). 

Reza schah ville bekämpa allt som han uppfattade som icke-iranskt i den iranska kulturen, detta 

var en anledning att han angrep de skriftlärda. Förutom att han såg de skriftlärda som omoderna 

framställde han dem som ett hinder för den iranska utvecklingen. Den shiitiska religionen 

målades upp som en förolämpning för iranierna, för den ariska rasen.  Reza schah rensade ut 

varje samhällsinstitution som var självständig, detta sågs som ett hot mot Reza schahs regim och 

därför förstördes samhällsinstitutionerna (Fazlhashemi 1999:122) 

Reza schahs regering förtryckte de skriftlärda oerhört mycket. Rektionerna från de skriftlärda 

var negativ och började kritisera Reza schahs moderniseringsprogram. De skriftlärda såg 

moderniteten som ett förflugen ide från européerna, framför allt såg man moderniteten som ett 

brittiskt påhitt, som hade i syfte att stärka sin makt över Iran. Khomeini var en av dem som 

våldsamt utfall mot Reza schah, som vid den tiden var en okänd skriftlärd (Fazlhashemi 

1999:130) 

Reza schahs och hans moderniseringsprogram blev hårt kritiserade från olika håll. (Mirsepasi 

2000: 73).  Kritiken beror på att Reza schah inte respekterade de grundläggande medborgerliga 

fri- och rättigheter Med sina odemokratiska metoder sågs han som en förtryckare. Kritiken från 

de religiösa var hårt, som riktades mot Reza shahs angrepp mot den islamiska kulturen 

(Fazlhashemi 1999: 126). 

Det moderniseringsprogram som Reza schah införde i landet under 1920- och 1930- talen, 

försökte han transplantera det moderna projektet och försökte även att påtvinga iranierna 

europisk kultur och traditioner. Reza schahs uppgift var att leda mot den moderna civilisationen. 

Staten och Reza schah ansåg sig ha en roll att uppfostra individerna i det iranska samhället.  En 

viktig uppgift för staten och Reza schah var att indoktrinera invånarna, de hade som uppgift att 

ta till sig kulturen och traditionen som kom från Europa. Individerna skulle ta ett kliv in i den 

moderna civilisationen. Människorna kunde inte anpassa sig till det moderna idealen, för att de 

hade sina traditioner och de var även religiösa. Moderniseringsprogrammet var så livsviktigt för 

Reza schahs regim att de tvingade människorna på den med våld. Ingenting fick förhindra 

moderniseringsprocessen och därför angreps all form av motstånd (Fazlhashemi 1999: 126-127).  
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2.5. Reaktionen mot Reza schahs regim och utvecklingen av Khomeinis åskådning 

Den nuvarande iranska styrelsereformen, de rättslärdas styre, som bygger på 

Khomeinidoktrinen, infördes i Iran att efter Reza schahs inrikespolitik gick mot en hårdare 

repression, samtidigt som kungens regim hade en hatfylld politik mot islam. En annan faktor 

som tas upp var att de utländska staterna blandade sig in i iransk politik, och detta spelade en 

stor roll för den misstrogenhet man fick mot schahen (Arjomand 2009: 16). 

De rättslärde, som leddes av Khomeini, anklagade Mohammad Reza schah för att vara en 

amerikansk lakej, och Khomeini tillsammans med de rättslärda var starkt emot Irans band med 

Israel. Staten Israel ansågs som illegitim hos Khomeini, och var inte alls förtjust av att 

Mohammad Reza schah hade utvecklat en mycket nära relation med staten Israel. Staten Israel 

grundades efter att Reza schah tvingades abdikera 1941 (Fazlhashemi 2011: 179).  Khomeini 

var starkare emot Irans vänskapliga relation med USA (Arjomand 2009 16). 

USA:s stora intresse för Iran berodde på Irans strategiska läge mellan Sovjetunionen och 

oljekällorna. USA hade stora konflikter mot Sovjetunionen, och hade efter andra världskriget 

blandad sig in i den iranska politiken och samhället. USA börjar efter ett tag dominera den 

iranska politiken. Efter 1953 spelade USA en stor roll i den iranska politiken och en av USA:s 

strategiska plan var att Iran skulle skyddas mot det kommunistiska hotet. USA och Iran skriver 

på ett avtal 1958 om att USA skulle sända sina trupper till Iran, ifall de skulle bli angripna av 

Sovjetunionen. USA började även bygga avlyssnings- och spaningsanläggningar och även baser 

i alla de områden som gränsade till Sovjetunionen. Detta var i norra delen av Iran. Iran blir 1955 

medlem i Bagdadpakten, som var en försvarspakt och finansierades av USA. Medlemmarna var 

Pakistan, Irak, Iran, Storbritannien och Turkiet. Denna pakt fungerade som en barriär mot 

sovjetisk penetration av Mellanöstern.  För att få större bistånd från USA, såg schahen till att ha 

färre handelsavtal med Sovjetunionen. USA med FBI byggde upp den hemliga polisen Savak, 

för att hjälpa den iranska regeringen att kämpa emot de inhemska motståndarna. Savaks uppgift 

var att förgöra de inhemska oppositionerna och hade tillåtelse att använda all form av medel. 

Schahen genomdrev en jordreform på 1960-talet som Kennedyadministrationen ställt som ett 

villkor, detta för att den iranska regimen skulle få en fortsatt bistånd av USA. Reformen var till 

för att gardera diktaturer som Iran mot omvälvande revolutioner. USA ansåg att diktaturer inte 

längre är ett bra skydd mot de kommunistiska staterna. Att genomföra jordreformer ansåg USA 
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vara det bästa sättet att hålla västvänliga regeringarna kvar vid makten, detta var också ett sätt 

att se till att de västvänliga regimerna blir motståndskraftiga mot Sovjetunionen (Fazlhashemi 

1999: 160-161). 

Jordreformen som genomdrevs i Iran ville förhindra en folklig revolution och fick namnet ’’den 

vita revolutionen’’, som hade sex grundsatser, dessa handlade om 1) fördelningen av industrins 

vinster bland arbetarna, 2) jordreform 3) försäljningen av statsägda industriföretag till privata 

intressen 4) att skogarna skulle nationaliseras 5) en upprättande av lokala läns- och byråd 6) och 

upprättande av en utbildningsbrigad i kampen mot analfabetism (Fazlhashemi 1999: 161). 

När schahen införde sina reformer skapades en splittring och förvirring i den politiska 

oppositionen i landet. Schahens främsta politiska motståndare var de skriftlärda som drabbades 

av jordreformen. De skriftlärda kritiserade även främlingväldet i landet, specifikt menade de det 

amerikanska inflytandet i Iran. Schahen fick även kritik för att inte respektera den iranska 

grundlagen och åsidosättandet av islam. De religiösa grupperna stärkte sin kritik efter att 

schahen infört avislamiseringskampanj, som hade föreslagits att ingå i reformpaketet. Detta 

upplevdes som islamfientligt av de skriftlärda (Fazlhashemi 1999: 162).  

De skriftlärdas kritik mot schahen fick stor stöd bland landets invånare, en hel del av dem var 

studerande på universitetet, religiösa skolor och i prästseminarier (Fazlhashemi 1999: 163). 

Khomeinis stora kritik mot schahens reformer berodde på att Iran hade dikterats av USA, detta 

visade att främlingsvälde existerade i Iran.  Khomeinis kritik handlade även också om 

korruptionen som fanns i den statliga administrationen och fattigdomen bland iranierna. Detta 

betydde för Khomeini att schahen inte uppfyllt sin uppgift som landets ledare. Hans största 

angrepp handlande om främlingsväldet, speciellt om att låta USA blanda sig in i Irans 

angelägenheter. Det var viktigt för Khomeini att en stat inte låter främmande makter blanda sig 

in i landets politik (Khomeini 1999: 163). 

Khomeini visade en protest mot schahens antiislamiska politik genom att uppmana landets 

befolkning att inte fira det iranska nyåret, utan istället hålla sorgeceremonier. I Qum 1963 

demonstrerade studenterna mot schahens politik, som ledde till att många dödades och skadades 

av Reza schahs regim. Poliserna går så långt att de bränner studenternas religiösa kläder på bål. 

Khomeini beskriver därefter attackerna i sitt tal som ett övergrepp mot islam, och tar samtidigt 

upp schahens vänskapliga relation med Israel, som vid den tiden var en mycket känslig fråga 

(Fazlhashemi 2011: 184). 
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Khomeini riktade kritik mot främlingsväldet efter att schahen 1964 godkände ett lagförslag, som 

innebar att amerikanska medborgare fick rättslig immunitet. Detta innebar att amerikanska 

medborgare som begick eller misstänktes för brott i Iran kunde inte ställas inför rätta i de 

iranska domstolarna, utan en amerikan skulle ställas inför rätta i de amerikanska domstolarna 

(Fazlhashemi 2011: 185).  

Khomeini gick i hårt attack mot schahen efter att ha infört den rättsliga immuniteten, och ansåg 

vara den mest kränkande, skandalösa, och skamliga beslut som Mohammad Reza schah fattat. 

Khomeini får stöd för sina uttalanden av storayatollor, som beskrev införandet av rättsliga 

immuniteten som ett hot mot Irans självständighet.  Khomeini såg Iran som en amerikansk 

koloni, och anklagade schahen hårt för detta (Arjomand 2009: 22). 

Införandet av lagen som innebar rättslig immunitet för amerikanska medborgare, avvisades av 

Khomeini för att den stred mot religionen, Koranen och även mot den shiitiska politiska teorin. 

Khomeini uppmanar iranierna till revolter mot Reza schahs regim och hade en önskan att 

landsmännen skulle störta regeringen och även slänga ut alla parlamentsledamöter som var med 

och tog emot lagen. Tusentals demonstranter dog efter att polisen tagit emot order från 

Mohammad Reza schahs regering att slå ner protesterna hänsynslöst och brutalt (Fazlhashemi 

2011: 186). Samtidigt arresterades Khomeini och sändes i exil från Iran (Arjomand 2009: 18). 

Khomeini beskrev schahen som en ond och grym härskare och tyckte att schahen inte var 

lämplig som ledare i Iran.  Khomeini ansåg även att schahen inte var kapabel att försvara landet 

mot de främmande makterna, speciell inte efter att schahen gett efter för amerikanska krav 

(Fazlhashemi 2011: 186). Den viktigaste anklagelsen av Khomeini var att Reza schah arbetade 

emot den muslimska tron och läran (Mirsepasi 2000:76)  

De västerländska uttryck och influenser som staten tog in uppmärksammades mycket av 

befolkningen i landet. Schahens påtvingade moderniseringsprogram ledde till negativa 

reaktioner av iranierna, de upplevde även kulturkrockar (Arjomand 2009: 27). Iranierna 

upplevde även att den inhemska, traditionella kulturen hotades av den främmande kulturen. 

Västorienterade eliten som befann sig i storstäderna var den minoritet som inte upplevde 

västerniseringen som främmande eller omoralisk. En hel del iranier kände förvirring och 

längtade tillbaka till den period, då normerna var fasta. En upplevelse fanns att västerniseringen 

och moderniseringen kommit i konflikt med de traditionella samhällsvärden, och den moderna 

framväxten var ett hot mot den gamla ordningen.  För att försvara sig mot den påtvingande 

västerniseringen angreps den västerländska kulturen, som framställdes som materialistisk och 
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depraverad. Den pornografiska masskulturen togs upp som ett avskräckande exempel, men den 

västerländska kulturens krav på att vara universell kritiserades lika mycket. Iranierna upplevde 

att den västerländska kulturen kom i konflikt med den muslimska identiteten (Fazlhashemi 210).  

Schahen såg islam såg som ett hinder för moderniseringen i Iran och ville att iranierna skulle ta 

till den globala västerländska kulturen (Mirsepasi 2000: 74).  Reza schahs 

nationalchauvinistiska samhälle visade distans till iranska kulturen, och såg till att iranierna 

firade förislamiska högtider (Arjomand 2009: 18). 

Schahens moderniseringsprogram, de avislamiseringskampanjer som skulle lösgöra religionen, 

hade en hel del brister. En av dem var de medborgerliga och politiska fri- och rättigheterna inte 

respekterades. Reza schahs regering var tyrannisk som hade en särskiljande hållning till 

moderniteten. Det var inga problem för schahen att kombinera sitt förtryck mot iranska folket 

med moderniteten och rensade alla oliktänkande i landet. Året var 1975 som Iran förvandlades 

till enpartistat (Fazlhashemi 2011: 190) Samtidigt blandade andra utländska regeringar sig i 

landet angelägenheter, och de religiösa ledarna utnyttjade detta till sin fördel, och var en stor 

motstånd till schahen (Arjomand 2009: 24). Moderniteten sågs som något islamfientligt av de 

religiösa ledarna. Genom att nämna de aggressiva metoderna som användes mot islamiska 

symbolerna och även traditionerna ville man väcka misstro mot moderniseringsprogrammet 

(Fazlhashemi 2011: 191) 

De rättslärda utmålade schahens kampanj som något främmande i Iran, de nämnde bland annat 

att Reza schah införde skadliga västerländska normer, även införandet av de västerländska seder 

och värderingar som skadade landet. Reza schah anklagades att transplantera icke inhemska 

element från den västerländska kulturen och traditionen, dessa hörde inte hemma i Iran, ansåg 

de religiösa ledarna (Fazlhashemi 2011: 192). 

Khomeini tyckte att det bästa styret under den dolde imamen var de rättslärdas styre. Meningen 

med denna styrelsereform var att både den världsliga och andliga makten skulle ligga hos 

rättslärda (Arjomand 2009: 26). 

Utvecklingen av Khomeinis åskådning om de rättslärdas styre har att göra med de sociala och 

politiska händelser som utspelade sig under och efter mellankrigstiden. Utvecklingen av 

Khomeinis doktrin har också att gör med personliga faktorer. Reza schahs tyranniska 

påtvingande moderniseringspolitik, som i moderniseringsprogrammet ingick att begränsa islams 

roll i samhället var en sociopolitisk faktor som bidrog till att det politiska klimatet 
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radikaliserades. Schahen fick inte det resultat han ville med den nationalistiska chauvinistiska 

ideologi som fanns hos honom, utan resultatet blev att islam istället fick en stor uppgång. Den 

iranska befolkningens kritik mot moderniseringsprogram berodde på sociala konsekvenser som 

den hade medfört och även förändringar den hade skapat i samhället i Iran. De försämrade 

politiska och socioekonomiska förhållandet i Iran var också en reaktion som förekom. 

Urbaniseringen ledde till svåra sociala problem efter iraniernas avfärd från landsbygderna 

(Fazlhashemi 2011: 210). 

En viktig orsak är att de religiösa ledarna kritiserade västerniseringen. Ledarna ansåg att 

västerniseringen var som ett angrepp. Det moderna förknippades med den amerikanska kulturen, 

och detta beskrevs som all tänkbar smaklöshet, okultur och ytlighet. Den västerländska kulturen 

ansågs vara oäkta och tycktes formas av det som förmedlades via litteratur och medier 

(Fazlhashemi 2011: 211). De rättslärda ansåg sig företräda en moral som är tydlig och klar, 

denna moral finns i den iranska historien. Invånarna i landet riskerade att gå vilse i ett samhälle 

som snabbt förändras och de kunde vända sig till de moralregler som enligt förespråkarna erbjöd 

en säker tillflyktsort (Fazlhashemi 2011: 214) 

Khomeini ville ha ett samhälle som kunde stärka den muslimska identiteten. Hans samhällsform 

skulle skapas efter att Mohammad Reza schahs regering härskats av härsklystna och västvänliga 

politiker (Arjomand 2009: 18) Khomeini använde sig av religiösa termer i sina uttalanden när 

han angrep sig på den påtvingade västerniseringen och även mot den västerländska kulturen. 

Han ville erbjuda något som den västerländska kulturen saknade (Fazlhashemi 2011: 212). 

Den grundläggande delen av Khomeinis motstånd mot Mohammad Reza schah var att schahen 

brutit mot sina löften i landet. Schahen skötte inte landets ekonomi och var västvänlig, och att 

Mohammad Reza schahs politik på ett medvetet sätt motarbetade islam (Arjomand 2009 16). 

Även om det islamiska alternativet i Iran kan upplevas som en genomtänkt plan, är det inte alls 

på det viset. Många av islamiska revolutionens företrädare hade inte en plan på hur det 

islamistiska styrelseskicket skulle se ut. Företrädarna hade en stor vilja att en islamisk stat skulle 

bildas. Landet skulle utvecklas om den muslimska kulturen skulle tas in i samhället och man 

ville att religionen skulle delta i civilisationsprocessen, men detta var oklart hur det skulle 

fungera i praktiken i det nya samhället. När doktrinen om de rättslärdas styre förvandlades till 

den statsbärande religionen var oklarheten synlig. Det som var helt klart var att samhället i Iran 

skall islamiseras. Alla individer i det iranska samhället skulle ta till religionens läro- och 



 

19   

moralsystem, resultatet blev att företrädarna blev strängare och religionen blev bara inte viktig 

för individen utan också för det offentliga livet (Fazlhashemi 1999: 215). 

 

2.6. Houkomat-e eslami (iransk styrelsereform).  

I Khomeinis bok Houkoumat-e eslami (1979) (iransk styrelsereform) finns hans föreläsningar i 

Najaf, och även hans beskrivning hur en teokratisk styrelsereform skall se ut. I boken finns 

bland annat argument för hur de rättslärda ska gå in i politiken och ha makt över det världsliga 

styret. De världsliga ledarna, ansåg Khomeini, hade inte tagit till sitt ansvar för att leda landet 

och de kunde inte heller leva upp till sina åtaganden (Fazlhashemi 2011: 195).  

 För Khomeini står inte islam bara för juridiska och moraliska regler. Khomeini nämner även att 

han har en plan för hur ett samhälle skall styras och anser samtidigt att islams profet själv styrde 

den muslimska församlingen med regler (Fazlhashemi 2011: 196). 

I sin bok skriver Khomeini att islam inte bara ska ses som en lära som är konfessionell och 

moralisk, utan islam är en religion som innehåller en samhällsplan, som går igenom politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella frågor (Khomeini 1979: 59). Khomeini är tydlig med att visa 

att han vill ha ett samhälle som regerades vid islams första skede, han menar att en åtskillnad 

inte skall göras mellan stat och religion, precis som det var vid profeten Muhammeds tid. 

Religionen skall vara en bas för uppbyggnaden för det världsliga styret. Khomeini visar också 

att de högsta rättslärda skall ta över statsstyret, medan shiiterna väntar på den dolde imamen 

(Fazlhashemi 2011: 196). 

De rättslärda behövs i styret för att de är den grupp som har bäst inblick i de gudomliga lagarna, 

de har så stora kunskaper anser Khomeini att det finns en garanti att lagen efterföljs (Khomeini 

1979: 54). Detta skall göras för att profeten gjorde på det viset, den islamiska profeten stiftade 

inte bara lagar, utan profeten såg även till enligt Khomeini att lagarna sattes in i samhället 

(Fazlhashemi 2011: 197) 

När Khomeini försvarar de rättslärdas styre nämner han lämplighetsfrågan, vem som är den 

lämpligaste för att styra det shiitiska landet, och utgår från tre alternativ: 

1. Det skall vara en rättvis rättslärd 

2. En rättsinnad person som inte behöver en religiös utbildning 

3. En individ som folket har förtroende för att styra det shiitiska landet 
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Khomeini hänvisar till den historiska utvecklingen och kommer fram till att den bästa som bör 

styra landet är den högste rättslärde som är rättvis. Khomeinis starkaste motivering är att landets 

ledare skall ha dessa kunskaper och egenskaper för att klara av att försvara landets säkerhet och 

territorium, bekämpa all form av islamfientlighet och även se till att landets ungdomar inte 

vilseleds till något oislamiskt  (fazlhashemi 2011:1998). 

 

Två viktiga egenskaper behövs för ledaren, den första är rättvisa och den andra är att ledaren 

skall ha kunskaper om den gudomliga lagen (Fazlhashemi 2011: 199). Khomeini hade tankar 

om att de rättslärdas styre ska formas i enlighet med den moderna/europeiska politiska 

traditionen, bland annat hade Khomeini en idé att styret ska formges efter den republikanska 

modellen. Denna modell använde Khomeini som en motpol till monarkins tronföljd, som i Iran 

hade lämnat ifrån sig dåligt eftermäle, enligt de erfarenheter landet hade efter fyrahundra år 

(Fazlhashemi 2011: 200). 

 

Doktrinen om de rättslärdas styre grundades av Khomeini på fyra principer: 

1. En stat skall bildas på islamiska grunder, detta för att förverkliga islams målsättningar. 

2. Statens första uppgift är att förbereda den tolfte imamens återkomst.  

3. Orättvisor skall man strida emot och även förtyck skall bekämpas. 

4. Den islamiska lagen skall styras av de rättslärda 

(Arjomand 1988: 179) 

Den mest religiösa principen var att bilda en islamisk stat, där det är en religiös plikt att skydda 

den islamiska staten. Khomeini ville kämpa mot den hänsynslöse kungen och utformade sin 

teori om de rättslärdas styre efter den islamiska revolutionen. (Fazlhashemi 2014: 129).  

Khomeinis teori ger de rättslärda och den högste andlige ledaren stora befogenheter. 

Styrelsereformen bygger på den gudomliga lagen, de mänskliga lagarna skall inte gälla i 

styrelsereformen (Arjomand 1988: 182). 
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2.7. De rättslärdas styre ifrågasätts  

Även om de rättslärdas styre växt fram så starkt, kommer jag i detta avsitt visa att 

Khomeinidoktrinen har ifrågasatts av framstående forskare och av en storayatollah som var tänkt 

att efterträda Khomeini. 

Inte nog med att Khomeini har influerats av samtida teorier om de rättslärdas styre, det finns 

också många motsägelser i doktrinen de rättslärdas styre. En av motsägelserna handlar om de 

maktbefogenheter som tilldelas den högste rättslärde. Den högste rättslärde är en ersättare för 

den dolde imamen, som samtidigt anses som någon form av förmyndare för landets invånare. 

Befolkningen i landet skall lyda den rättslärde, som också kan ge utlåtanden, fatwa, för 

befolkningens bästa. Det sägs av företrädarna att de rättslärdas styre är en styrelsereform som 

grundar sig på den gudomliga lagen, men invånarna i landet ska välja församling som är 

lagstiftande och ska även välja en president som fungerar som den högste överheten (Arjomand 

1988: 191). Mohammad Fazlhashemi frågar sig varför en lagstiftad församling etableras när det 

är den gudomliga lagen som styrelsereformen byggs på. När lagen redan finns där behövs inte 

ett behov att grunda en lagstiftande församling. Lagen finns redan i Koranen, shariarätten 

(Fazlhashemi 2011: 185). En annan fråga är varför befolkningen i Iran skall behöva välja en 

president när makten ligger hos den rättslärde. Den högste rättslärde ändå kan lägga veto och 

styra det iranska samhället som han vill (Fazlhashemi 2011: 201). 

Församlingen som sitter och stiftar lagar har en uppgift att komma med lagförslag som skall 

tjäna invånarna i landet. Lagförslagen som tas fram består av en tolkning som kommer från den 

islamiska shiitiska shariarätten, i enlighet med rådande omständigheter och sociala strukturer.  

När parlamentet tar upp lagar som inte har någon anknytning till den shiitiska shariarätten får 

dessa lagar inte komma i konflikt med de islamiska lagarna (Fazlhashemi 2011: 201). 

Den nuvarande iranska styrelsereformen inrymmer märkvärdiga blandningar, som både 

innehåller den gudomliga lagen, som behövs för att styra det iranska samhället, och även 

innehåller republikanism, som innebär att de som sätter lagarna och de som har makten skall 

väljas av landets invånare, som ska likna ett allmänt val (Arjomand 1988 180). Kombinationen 

som finns mellan den gudomliga lagen och allmänhetens val kan upplevas som märklig 

(Fazlhashemi 2011: 202). 

Khomeini nämner olika skäl till varför det är nödvändigt för landets invånare att delta i den 

iranska politiska processen. Ett skäl är att Khomeini anser att landets invånare ska både få 



 

22   

inflytande och insyn över de som stiftar lagarna och den verkställande maktens arbete. Det andra 

skälet är att om iranierna, enligt Khomeini, känner sig delaktiga i den politiska processen 

kommer de även känna samhörighet med de som har makten.  För Khomeini är det viktigt att 

invånarna i landet ska känna samhörighet för att uppleva tryggheten och säkerheten i samhället. 

De som i styrelsereformen har den högste makten måste i det kommande valet få invånarnas 

förtroende, det är en garanti för att individerna ska känna sig delaktiga, anser Khomeini. 

Khomeini menar att i de rättsläras styre finns landets invånares stöd, och även att lagarna har 

stiftats av Gud (Fazlhashemi 2011: 202). 

När det kommer till det praktiska arbetet med att styra över landet har de rättslärda varit 

medvetna om att detta skulle lämnas över till lekmännen, för att de rättslärda inte har kunskaper 

i världsliga frågor. De rättslärda arbetade med att behålla sitt överinseende över politiska 

processen. Efter den iranska revolutionen 1979 inrättades institutioner och parallella 

maktinsatser, den högste rättslärde såg själv till att välja ledamöterna, detta gjordes för att 

kontrollera över den världsliga politiken och för att de rättslärda inte ska bli av med in makt. 

Även om Khomeini nämner om delaktighet för landets invånare i den iranska politiska 

processionen ville Khomeini och de rättslärda inte förlora sin makt på liknande sätt som den 

konstitutionella revolutionen drabbades av (Fazlhashemi 2011: 202). 

Den konstitutionella styrelsereformen byggdes på majoritetsbeslut, och detta var ett sort 

problem. Risken fanns att de rättslärdas särställning genom parlamentariska majoritetsbeslutet 

skulle röstas bort, de rättslärda var även rädda för att deras insyn i olika frågor skulle röstas bort. 

Efter den iranska revolutionen har dessa typer av lagar tagits bort av de rättslärda, genom att 

bland annat ge den högste rättslärde vetorätt. Vetorätten innebar att den rättslärde kunde lägga 

sitt veto i vilka frågor som helst oavsett om de har behandlats i det parlamentariska systemet. En 

rad institutioner inrättades som ledamöter och utsågs av den högste rättslärde. En av 

institutionerna är väktarrådet som bestod av sex jurister och sex rättslärda (Fazlhashemi 2011: 

202).   

Väktarrådets uppgift är att granska, och om inte en lag står i överens med deras tolkning av 

shariarätten eller strider mot den islamiska lagen har väktarrådet rätt att avvisa lagförslagen. 

Väktarrådet finns också som en valkommission som undersöker lämpligheten hos de kandidater 

som vill ställa upp i president- och parlamentsval. Kandidater kan inte ställa upp efter ett 

godkännande av väktarrådet (Fazlhashemi 2011: 203). 
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Det har även förekommit kritik inifrån i Iran, i det shiitiska etablissemanget. Hussein-Ali 

Montazeri (1922-2009), en storayatollah som var tänkt att efterträda Khomeini, men detta 

ändrades snabbt efter hans kritiska uttalanden. Montazeri har en egen teori om de rättslärdas 

styre som kritiserar Khomeinidoktrinen på många punkter. I hans teori har inte den högste 

ledaren lika stor makt över invånarna. Montazeri har bland annat kritiserat övergreppen mot 

mänskliga rättigheter. Han anser även att de rättslärda inte skall ha stora maktbefogenheter, men 

de kan få en viss roll i det iranska samhället. De ska även sitta tidsbegränsade i makten. 

Montazeri vill även att de rättslärda inte skall blanda sig in i iraniernas privatliv och hur de vill 

leva sitt liv (Fazlhashemi 2014:131).  

Storayatollan Montazeri har krävt att de rättslärdas styre ska respektera de mänskliga 

rättigheterna, som yttrandefriheten, och vill även att det iranska samhället skall ha ett 

flerpartisystem. Montazeri vill att staten och religionen skall åtskiljas (Fazlhasheshemi 2014: 

132). 

 

2.8 Textanalys 

I min analysdel har jag undersökt vilka religiösa och teologiska argument Khomeini framlagt i 

sina böcker Houkomat-e eslami (1979) och Kashf al-ansar (1944). Jag har valt att dela upp 

avsnittet i fem kategorier: Invånarnas plikt, politiska tillståndet i Iran, främlingsväldet, 

Khomeinis syn på den konstitutionella styrelsereformen och Khomeinis önskedröm om hur den 

iranska styrelsereformen skall se ut. 

 

Invånarnas plikt 

Här skriver Khomeini om att invånarna bör följa islam för att få ett bättre samhälle. Han anser 

att islam ser till att vi inte kommer att ha klassklyftor i samhället och den fungerar inte som ett 

opium för iranierna. Gud har sett till att människor i samhället blir ömsesidigt beroende av 

varandra, därför skall inte en fattig vara avundsjuk på den rika individen. Den som är rik skall 

tacka Gud och skall även dela med sig till de fattiga (Khomeini 1979: 55). Det är en muslims 

plikt att ta från de rika och ge till de fattiga (Algar 1981: 74).  Iran blir ett bra samhälle om varje 

individ följer sin religiösa plikt.  Gud har skapat människan, det är meningen att islam ska gälla 

fram till domedagen, det är viktigt för iranierna att anpassa sig till de islamiska lagarna 

(Khomeini 1979: 54). 
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Khoemini vill att individerna i ett samhälle betalar skatt för att de fattiga skall ha det bättre. 

Skatterna är även avsedda för att göra möjligt etableringen av en stor regering. I ett muslimskt 

samhälle är det viktigt att en muslim visar medmänsklighet för en annan muslim, annars är inte 

individen en muslim. Iran skall vara ett samhälle där individen arbetar till fördel för islam och 

för andra muslimer (Khomeini 1979: 31-32). 

Khomeini uppmanar iranierna att studera Koranen och förstå Koranens instruktioner. Koranen 

har gett instruktioner för allt och har tydliggjort vad individernas plikter är. Iranierna uppmanas 

att läsa Koranen extra noga på hur man skall behandla kungar (Khomeini 1979: 41). Han visar 

tydligt sin fiendskap mot schahen.  

Författaren hänvisar till Koranen och nämner att man skall krigsföra mot otrogna. Koranen skall 

studeras för att det är en bok som ordnar landets regering. Det finns en anledning till att Koranen 

nämner att Farao handlade på ett visst sätt och Moses på ett annat sätt, anser Khomeini. Han vill 

visa att det är viktigt för iranierna att ta till detta och fundera på varför de finns skrivna i 

Koranen och uppmanar landets invånare att motsätta sig schahen (Khomeini 1979: 40). 

 

Politiska tillståndet i Iran  

Schahen och hans stat bryter mot de islamiska lagarna. Schahens artiklar som finns i den 

konstitutionella institutionen är respektlösa mot islam (Khomeini 1979:39).  Khomeini vill visa 

att monarkin i Iran inte är förenligt med Islam.  Schahen uppmanas att inte uppträda barbariskt 

mot studenterna i religiösa institutionerna, genom att tvinga dem att utföra värdelösa militära 

tjänster (Khomeini 1979: 41).  

Profeten har enligt författaren sagt att Gud hatar konungstitlar (Khomeini 1979: 42). Här visas 

hatet mot schahen och att han vill att monarkin skall avskaffas. Islam är fundamentalt mot hela 

föreställningen om monarkin, därför skall inte schahen sitta kvar i makten. Profeten kämpade 

mot tyranner, av den anledningen ska iranierna kämpa för att störta schahen (Khomeini 1979: 

43)  

Författaren går även in på schahens direktiv till iranierna om hur de skulle klä sig. Direktiven 

går emot islams lagar, detta gäller framför allt kvinnorna. Enligt islam skall kvinnan täcka hela 

kroppen och Khomeini anser att detta är en förolämpning mot islam (Khomeini 1944:245). 

Författaren vill här visa att den europiska modet är ett hot mot iraniernas kultur och identitet.   
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Främlingsväldet 

Här beskriver Khomeini att väst står för många problem i Irans värld. Han går in på att 

iraniernas problem kommer i från den amerikanska imperialismen. De länder som är förtryckta i 

världen är förenade med de imperialistiska förtryckarna (Khomeini 1979: 54).  Religiösa 

uttalanden ges om att staten Israel är roten till all ondska och förnedring av landet.  Israel vill 

inte att Koranen skall existera i Iran och att de islamiska lagarna skall finnas i landet, de vill 

kontrollera Irans ekonomi. Israel vill även förstöra landets handel och jordbruk samt skapa 

fattigdom i Iran. Dessutom vill Israel att religiösa studenter skall mördas. Khomeini anser att 

schahen gör som Israel vill, och därför kommer Israel lyckas med detta (Algar 1981: 81). 

Islam går inte emot det moderna och kan därför inte ses som framstegsfientligt. Ett samhälle kan 

utvecklas socialt och politiskt och islam är inte emot detta. Författaren nämner även ett exempel 

där islam inte har emot de moderna materiella framstegen, och detta är när staterna köper in 

vapen. Khomeini är tydlig med att visa att han anser att den västerländska kulturen är omoralisk 

och underminerar den iranska kulturen (Khomeini 1944: 232). 

Att kristna skall vända kinden, är något som har uppfunnits av personer som påstår sig ha någon 

anknytning till Jesus, påstår Khomeini. Han ifrågasätter om Jesus verkligen sa detta och anser 

att alla som tror på dessa felaktiga uttalanden är tokstollar (Khomeini 1979: 36).  

 

Khomeinis syn på den konstitutionella styrelsereformen 

Författaren vill under denna rubrik visa att den konstitutionella styrelsereformen har stora 

brister. En punkt som han går in på är att tyranner som schahen kan manipulera sina invånare 

genom valfusk.  Den konstitutionella styrelsereformen ses som opålitlig, Khomeini vill ha en 

styrelsereform där makthavarna inte kan manipulera sina invånare. En pålitlig styrelsereform får 

man genom Gud och styrelsereformen skall vara grundad på gudomlig lag. Han menar att Guds 

lagar är felfria till skillnad från de lagar som stiftats av människor. Författaren ger religiösa 

argument att Gud är störst och Han är en allvetande skapare som har skapat vår värld in i minsta 

detalj, på så sätt vet Han vad människor behöver. Här uppfattar jag Khomeini att han vill visa att 

Guds lagar är de bästa för människorna, för att han nämner att Gud känner till människans starka 

och svaga sidor. Mänskliga lagar är bristfälliga för att de oftast ändrar sina lagar. Han menar att 

med de gudomliga lagarna behöver ingenting förändras.  
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Författaren visar att Gud är den bästa lagstiftaren för att Han känner till människans behov. Jag 

uppfattar att han verkliga vill stifta Guds lagar i samhället för att visa att de är bättre än de 

mänskliga lagarna. Iran skulle bli den ledande nationen i världen om Guds lagar stiftades i 

samhället. Han hänvisar även till historien och nämner att muslimer har med hjälp av den 

gudomliga lagen erövrat delar av världen på mycket kort tid (Khomeini 1944: 330). 

 

Khomeinis önskedröm om hur den iranska styrelsereformen skall se ut   

Khomeini är tydlig med att visa att landets högsta auktoritet skall ligga hos de rättslärda, fram 

tills den tolfte imamen Mahdi återkommer (Khomeini 1979: 61). Islams hela bok skyddar rätten 

till det privata ägandet. Staten skall ha en uppgift att vidmakthålla en balans som finns mellan 

olika sociala skikten (Khomeini 1979: 54). I det iranska samhället är det inte invånarna som 

skall bestämma hur landet skall se ut. Författaren vill att en nation skall ha individer som 

behärskar den islamiska rätten (faqiha), för att en islamisk regering skall kunna skapas. Det skall 

vara en eller flera rättslärda som ska leda i regeringen. De rättslärda skall inte härska över 

landet, utan de skall se till att invånarna i samhälle går efter den islamiska ideologin.  (Khomeini 

1979:59) Han betonar att det är viktigt med en islamisk regering (Algar 1981 84). 

Jag uppfattar att Koranen är en lagbok för honom. Han vill att det i en styrelsereform skall 

finnas en individ som stiftar lagarna, en annan som verkställer och en tredje som dömer i 

styrelsereformen. Khomeini är öppen för idéer som inte går emot islams gudomliga lagar 

(Khomeini 1944: 232). 

 Den grupp som är lämpligast för att stifta landets lagar är de skriftlärda. De skriftlärda är enligt 

Khomeini fria från mänskliga lustar, de har inte dragits av världsligt begär, de vill samhällets 

bästa och har kunskap som islams gudomliga lagar. När Iran tillämpar guds lagar kommer landet 

förverkliga ett utopiskt samhälle. (Khomeini 1944: 232) I det iranska samhället skall de 

skriftlärda ha som uppgift att se till Irans invånare följer de gudomliga lagarna. Makten skall 

vägledas av skriftlärda och se till att guds lagar verkligen verkställs i samhället (Khomeini 

1944:230).   

Reza schah vill få bort de skriftlärda för att de enligt Khomeini är motståndare till hans politik. 

Författaren anser att schahen strider mot de gudomliga lagarna och vill att de skriftlärda skall se 

till att iranierna lever ett moraliskt liv i samhället. Det är bättre med skriftlärda än med massa 

domstolar och poliser i samhället (Khomeini 1944: 204). Han menar att om alla individer lever 
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efter de gudomliga lagarna kommer de inte begå kriminella handlingar. Jag uppfattar författaren 

att han är säker på att individerna i samhället kommer att följa de rättslärdas råd. De rättslärda 

följer sin religion, och islam är för honom en religion som strider mot det despotiska.  

Guds lagar finns för att de ska stiftas i samhället. Han vill inte att det iranska samhället skall 

styras av en förtryckare. Författaren vill att Guds lagar skall styra samhället. Den individ som är 

mest lämpad att styra det iranska samhället skall ha två egenskaper: att ha kunskap om de 

gudomliga lagarna och att vara rättslärd. En annan viktig egenskap är att den rättslärde skall vara 

rättsinnad. Khomeini vill att de rättslärda skall fungera som den tolfte imamens ställföreträdare 

och därför skall de ha den absoluta auktoriteten (Khomeini 1979: 56). 

Khomeini nämner koranverser för att visa att de rättslärda är den grupp som är lämpligast för att 

genomföra Guds lagar. Han tror att dessa koranverser syftar på de rättslärda och vill att de skall 

ha samma uppgifter som profeten hade på sin tid. Här visar författaren att de rättslärda skall ha 

full makt över det iranska samhälle och att de rättslärda har ett ansvar för att styra samhället. De 

rättslärda har en uppgift som inte skall ses som ett privilegium och skall bland annat veta hur 

landet skall försvaras (Khomeini 1979: 61). De rättslärda skall fungera som iraniernas ledare och 

skall införa Guds lagar och få ordning på det iranska samhället. Khomeini vill att invånarna i 

landet ska lyda den rättrådige på samma sätt de lydde profeten vid islams begynnelse. De 

rättslärda ser till att landets ungdomar inte lockas till det oislamiska. Han vill verkligen att det 

iranska samhället blir muslimskt. Författaren går så långt att han vill att Iran ska styras som 

profetens tid när det kommer till sharialagen.  

Han går också in på att man inte skall vänta med att sätta in de islamiska lagarna för att den 

dolde imamen har dröjt, man vet inte när den dolde kommer tillbaka igen, därför är det viktigt 

att Guds lagar tillämpas i samhället. Iranierna skall inte leva på ett felaktigt sätt och därför skall 

inte Guds lagar bara tillämpas under profetens tid (Khomeini 1979: 61). Han vill verkligen 

skydda Iran från islamfientlighet och se till att landet blir ett rättvist samhälle och är tydlig med 

att visa att för honom är det inte en skillnad mellan dagens samhälle med profetens. Khomeini 

hänvisar även till Koranen att profeten har sagt att traditionerna skall föras vidare. Den iranska 

ledaren har som uppgift att detta genomförs i samhället (Khomeini 1979: 59.61). 
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3. Diskussion och slutsatser 

3.1 Diskussion 

Under den tid schahen förtryckte sina invånare, var det många iranier som hade fientliga känslor 

mot väst. De starkaste känslorna av Irans befolkning var specifikt mot USA, för att de blandade 

sig in i Irans angelägenheter. Iranska befolkningen får fientliga känslor mot Reza schah efter att 

i flera år förtryckts och plågats av honom. Reza schahs moderniseringsprogram kritiserades hårt 

av Khomeini och av landets invånare. Iranierna upplevde att schahen inte respekterade de 

mänskliga rättigheterna och att det fanns en stor brist på politiska och medborgerliga fri- och 

rättigheter. Under revolutionen 1979 var de hatfyllda känslorna tydliga med uttalanden av 

Khomeini och demonstrationer av Irans invånare.   

 Den västerländska livsstilen var inget för iranierna. De ville ha ett samhälle som skiljde sig från 

schahens tid, ett islamiskt samhälle som såg ut som profetens tid, ett samhälle som bestod av de 

gudomliga lagarna. Moderniseringsprogrammet som påtvingades iranierna väckte starka 

känslor. Iranierna upplevde den västerländska kulturen som något främmande och att den kom i 

konflikt med den egna kulturen, de upplevde att den västerländska kulturen inte hörde hemma i 

Iran. Schahen kunde gå så långt att han använde sig av våld för att iranierna skulle kasta av sig 

sin kultur.  

Irans befolkning kände också en social och moralisk oro i samhället, detta gjorde att många ville 

ha Khomeini som sin ledare. Han erbjöd något som befolkningen ville ha. Under tiden schahen 

tyranniserade Irans invånare, upplever befolkningen social oro och bristande politiska fri- och 

rättigheter. När Reza schah låter västerländska makter blanda sig in i den iranska politiken, 

minskade befolkningens förtroende för honom. Det var inga problem för Reza schah att 

kombinera sitt förtyck mot iranierna med moderniteten. Reza schah rensar även ut alla 

oliktänkande i landet.  

Denna västerländska kultur som schahen satte i halsen på iranierna upplevdes som islamfientligt 

av de religiösa ledarna.  De rättslärda menade att schahens moderniseringsprogram skadade 

landet och landets invånare ansåg att västerländska seder och värderingar inte hörde hemma i 

Iran.  

Schahens brutala metoder för att påtvinga iranierna den västerländska kulturen och begränsa 

islams roll i Iran var en faktor till att Irans politiska klimat radikaliserades. Schahen fick inte det 

resultat han ville med den nationalistiska chauvinistiska ideologi som fanns hos honom, istället 
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blev det att islam fick en stor uppgång. Schahens moderniseringsprogram medförde sociala 

konsekvenser och iraniernas kritik handlade mycket om de stora förändringar som hade skapats i 

samhället.  

För Khomeini var det viktigt med ett samhälle där man kunde stärka den egna identiteten. 

Schahen hade brutit sina löften som landets ledare, han var ingen lämplig ledare och inte kunde 

sköta Irans ekonomi och dessutom var västvänlig och islamfientlig.  

Khomeini och revolutionens företrädare hade inte någon genomtänkt plan för hur den iranska 

regeringen skulle se ut. Det som var klart var att en islamisk stat skulle bildas. Khomeini ville ta 

in den muslimska kulturen i samhället för att han ansåg att Iran skulle utvecklas av detta, men 

det fanns ingen plan på hur det skulle fungera i det nya samhället. Efter att samhället 

islamiserades, blev revolutionens företrädare allt strängare, religionen blev viktig för det 

offentliga livet.  

 

3.2 Slutsatser 

Frågeställningarna i denna uppsats har varit följande: 

 Varför växte Khomeinismen så starkt? 

 Vilka teologiska och religiösa argument framlägger Khomeini? 

 

Jag har kommit fram till dessa slutsatser:  

Min undersökning har visat att Reza schah införde ett moderniseringsprogram som såg till att 

iranierna måste kasta av sin egen kultur, detta väckte hatfyllda känslor mot schahen. Khomeini 

och landets invånare blev upprörda när schahen förgrep sig på den islamiska kulturen, kritiken 

från de religiösa blev hård. Iranierna ville inte bli av med sin egen kultur och den västerländska 

kulturen upplevdes allt för främmande och omoralisk. De rättslärda får stöd av landets invånare, 

när revolutionens företrädare bland annat nämner att den västerländska kulturen är skadlig för 

iranierna och att den inte hör hemma i Iran.  

Uppsatsen visar även att de utländska staterna blandar sig i den iranska politiken och detta är 

också en faktor till att förtroendet för Mohammad Reza schah minskade och Khomeinismen blev 

starkare. De skriftlärdas kritik mot schahen fick stort stöd bland studenter. Mitt arbete visar att 

reaktionerna från landets invånare och studenter blev starka när schahens reformer dikterats av 
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USA, det fanns ett främlingsvälde i landet som invånarna kritiserade. Iranierna stöttar också 

Khomeinis kritik om korruptionen i staten, och fattigdomen som fanns i samhället. Khomeinis 

får stort stöd för sin kritik om främlingsväldet i landet.  

Det undersökta materialet visar att Reza schahs moderniseringsprogram inte fick det resultat han 

ville. Schahen hade skapat stora förändringar i samhället och detta upplevdes som negativt av 

landets invånare, islam blir starkare, och Khomeinismen får mer anhängare. Det 

socioekonomiska förhållandet var också en faktor till att iranierna riktade sin kritik mot schahen. 

I min textanalys har jag framlagt Khomeinis teologiska och religiösa argument, där är han tydlig 

med att han vill ha en stat som skiljer sig från schahens regering, det skall vara en stat som är 

islamiserad och stiftad efter de gudomliga lagarna. De rättslärda skall stifta Guds lagar och se till 

att det blir ordning i samhället. Landets invånare skall lyda de rättslärda på samma sätt 

individerna lydde profeten vid islams begynnelse.  

Min undersökning har bidragit till en ökad förståelse varför Khomeinismen växte så starkt. 

Uppsatsen visar varför den iranska befolkningen hade hatfyllda känslor mot schahen, innan 

Khomeini efter en folkomröstning kom till makten. Undersökningen har fokuserats på att lägga 

fram Khomeinis teologiska och religiösa argument utifrån hans egna böcker, som bland annat 

har visat att Khomeini anser att Guds lagar skall gälla i det iranska samhället.  
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