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Kap.1 Innledning  

Innledningsvis (kap.1) skal jeg gå gjennom problemstillingen, metode og kilder og 

aktualisering. I det ene del kapittelet skal jeg gjøre rede for den valgte problemstillingen og 

samtidig stille en del underspørsmål for å danne et bedre grunnlag for videre arbeid med 

oppgaven, og sist men ikke minst for å kunne komme frem til et svar på problemstillingen. 

Disse underspørsmålene skal etter best evne besvares gjennom de ulike kapitelene, altså 

kap.3, 4 og 5. Det andre del kapittelet tar for seg metode og kilder, også har vi det tredje del 

kapittelet om aktualisering. 

I kap.2, Teori og bakgrunn skal jeg gå gjennom Charles Tilly og Samuel Huntington’s 

teorier om revolusjon, også er det tur for en kort oppsummert historisk linje for bakgrunnen til 

den iranske revolusjonen.   

Dermed omhandler kap.3 Samfunnsklasser og kap.4 Politiske grupper i Iran. Av 

hensyn til både omfanget av oppgaven og ikke minst viktigheten av enkelte samfunnsklasser 

eller politiske grupper i den iranske revolusjonen, har jeg derfor tatt med de som jeg synes er 

relevante og mest viktige.  

Da har vi nærmet oss kap.5 Perioden 1978 – 1980 som tar først for seg den typen av 

media som ble brukt under revolusjonen i Iran og samtidig den britiske pressens fokus på 

revolusjonen i fire ulike tidsrom. Også går jeg da løs på måten revolusjon utartet seg og 

hvordan de ulike respektive samfunnsklasser og politiske grupper med sine egne motiver 

spilte roller i revolusjonen.  

I kap.6, Oppsummerings og konklusjonskapitelet, gir jeg en liten oppsummering av 

samfunnsklasser, politiske grupper, media og en vurdering av hvorvidt de valgte teoriene er i 

overensstemmelse med den iranske revolusjonen. Sist men ikke minst avslutter jeg hele 

oppgaven med en konklusjon.  
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1.1 Problemstilling  

Den iranske revolusjonen forandret Iran fra et autokratisk, vestlig orientert monarki 

under styret av Moḥammad Reẓā Šāh Pahlavi
1
 (f. 26.oktober 1919 – d. 27.juli 1980, regjerte 

fra 1941 – 1979), til en islamsk teokratisk republikk under Āyatollāh Sayyed Ruḥollāh 

Xomeini
2
 (f. 24.september 1902 – d. 3.juni 1989). 

 Revolusjonen fant sted da ulike sosiale og politiske grupper, på grunnlag av all den 

misnøyen som hadde samlet seg opp gjennom årene, gikk sammen med det målet om å velte 

regimet og etablere et nytt og folkelig styresett. Derfor blir mitt hovedspørsmål følgende: 

“Hvorfor skjedde den iranske revolusjonen, hvilke motiver og roller hadde de ulike 

grupper som støttet revolusjonen og hvordan endte det i dannelsen av den islamske 

republikken?” 

For å komme frem til et svar på hovedspørsmålet, er jeg nødt til å danne meg mange 

andre underspørsmål som hvert og ett av dem omhandler ulike temaer, men at de sammen kan 

legge grunnlaget for et svar på hovedspørsmålet nevnt ovenfor. 

 Her ramser jeg opp de ulike underspørsmålene som skal besvares i oppgaven: Hva var 

den historiske bakgrunnen for revolusjonen? Hvilke roller spilte de ulike samfunnsklassene og 

politiske gruppene? Hva slags motiver og mål hadde disse gruppene for å støtte revolusjonen? 

Hvem var Xomeini, hva var hans visjoner og hvilken rolle spilte han? Hvordan utartet 

revolusjonen seg? Hvilke typer media ble brukt i Iran under revolusjonen, og hva slags omtale 

fikk revolusjonen i den britiske pressen?  

1.2 Metode og kilder 

 Analyseenheten i denne oppgaven er den iranske revolusjonen med valgt periode 1978 

– 1980. Denne analyseenheten innehar ulike elementer som bør drøftes med det mål om å 

kunne besvare problemstillingen. Jeg skal derfor ta for meg hvert og et av disse elementene 

som har spilt sine respektive nøkkelroller for utforming av revolusjonen og eventuelt 

medvirking til dannelsen av den islamske republikken. Disse elementene kom til syne i form 

de underspørsmålene som ble tidligere nevnt i oppgaven. 

1 
I resten av oppgaven skal jeg kun bruke den norske skrive måten “sjah”, men når hele navnet skrives i en tekst, 

anvender jeg transkripsjonsformen, Moḥammad Reẓā Šāh Pahlavi. 

2 
Jeg bruker kun Xomeini i resten av oppgaven. 
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Etter å ha besvart de ulike nødvendige undrespørsmålene – som er relevante og viktige 

for å kunne komme frem til en nokså passende besvarelse av problemstillingen – skal jeg 

deretter avslutningsvis konkludere hvorvidt disse innhentede dataene om den iranske 

revolusjonen og hele dets løp er i samsvar med de to anvendte teoriene om revolusjon av 

Samuel Phillips Huntington (f. 18.april 1927 – d. 24.desember 2008, en kjent amerikansk 

statsviter og Charles Tilly (f. 20.mai 1929 – d. 29.april 2008, en kjent amerikansk sosiolog og 

statsviter).  

Det er seks ulike kilder som kan anvendes i en studie, altså dokumenter, arkiv opptak, 

intervjuer, fysiske kulturgjenstander, direkte observasjon og deltakende observasjon pluss 

mange andre kilder som ikke er nødvendige å ta med her.
3
 Jeg benytter meg kun av den første 

kildevarianten som er formet i bøker. De tre neste har jeg bevist utelukket mens de to siste er 

totalt umulige i forhold til denne studien.  

Jeg benytter meg av persiske, norske og hovedsakelig mange engelsk skrevne kilder. 

Den førstnevnte gruppen består av to bøker, der en av disse bøkene er i form av samtale med 

‛Ali Mir Feṭrus
4
 utført av Behruz Rafi‛i og hvor et kapittel i boka dreier seg om den iranske 

revolusjonen. Og den andre boken, Az mawj tā ṭufān skrevet av Baqer Mo’meni tar for seg 

ulike temaer tilknyttet den iranske revolusjonen.  Så bruker jeg også en norsk bok, Iran og 

den islamske revolusjon (Skrevet av John King på engelsk og oversatt av Reidar Hauge til 

norsk) som er ganske oversiktlig i forhold til en del hendelser tilknyttet både den 

prerevolusjonære og postrevolusjonære perioden. Og samtidig Xomeini’s bok, Islamsk styre 

(Ḥokumat-e eslāmi), som er oversatt av Sissel Klokkhammer Helsing. Resten av kildene er 

skrevet på engelsk og omhandler samfunnsklasser, politiske grupper, Xomeini, Media og den 

iranske revolusjonen. Når det gjelder teori del kapittelet har jeg valgt verkene til Charles Tilly 

– From mobilization to revolution (1978) og Samuel Huntington – Political order in changing 

societies (1968). Basert på disse to verkene skal jeg redegjøre for deres teorier om revolusjon 

og deretter vil jeg i kap.6 vurdere i hvilken grad disse teoriene er i samsvar med den iranske 

revolusjonen. Altså blir min oppgave her å sammenligne et mønster fra innhentede data med 

det predikerte mønsteret på grunnlag av de valgte teoriene. 

 

3 
Yin, 2003, s. 85. 

4  
‛Ali Mir Feṭrus er en kjent iransk forfatter og historiker.  
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1.3 Aktualisering 

 Nå er vi i en tid med store og omfattende endringer i de arabiske nabolandene til Iran. 

Først var jo avskaffelsen av Ṣaddam regimet i Irak som uten tvil har innvirking på den 

politiske og sosiale sfæren i Iran, eksempelvis da en av de etniske gruppene – nemlig 

kurderne – har kommet frem som en viktig deltakende maktaktør pluss det at USAs militære 

base og inntreden i regionen kan true Irans sikkerhet og svekke dens mulighet i en eventuell 

krig grunnet atomplanen. Og i den siste tiden har det sittende maktapparatet i Iran vært vitne 

til den arabiske våren
5
 hvor selvlignende regimer som lenge har undertrykket og forfulgt sine 

egne landsmedlemmer, blitt en etter en styrtet i en skremmende og drastisk hastighet. 

Aktualiteten for et slikt forskningstema blir det at regionen er i stadig skiftende form 

med nye politiske styresett som gjør det interessant å se tilbake i historien og gripe tak i 

eventuelle årsaker for hvorfor endte den iranske revolusjonen i noe helt annet enn hva de 

fleste av revolusjonære hadde regnet med og kjempet for. Det iranske folket – både vanlige og 

politisk aktive – drev jo en større revolusjon i 1978 – 1980 enn det som vi har vært vitne til i 

de arabiske (asiatiske og afrikanske) landene og satte også delvis de samme målene for å 

oppnå. Altså var kampen mot politisk undertrykkelse, krenkelse av menneskerettigheter, 

dårlige økonomiske forhold, korrupsjon, osv. Det må nevnes at den iranske revolusjonen var i 

tillegge ganske antiimperialistisk og ikke minst betinget av religiøse vekkelse. Jeg prøver 

dermed å belyse i denne oppgaven – med utgangspunkt i min problemstilling – om faktorene 

som la grunnlaget for revolusjonen og det som forårsaket dannelsen av et likeverdig eller 

verre statssystem enn det foregående. 

Det har blitt forsket generelt ganske mye på Iran og spesifikt den iranske revolusjonen, 

og ikke minst med ulikt fokus og problemstilling. Det at jeg valgte å skrive om den iranske 

revolusjonen kan søkes snarere i min egen interesse og motivasjon for mer kunnskap på 

akkurat dette feltet, enn å komme med noe nytt. For det meste om dette temaet kan ha blitt 

sagt og skrevet om, så det som blir skrevet i denne oppgaven er dermed basert for på 

eksisterende forskning. Til tross for dette kan denne oppgaven være en kilde for eventuelle 

interesserte som vil forske på nettopp den iranske revolusjonen eller temaer som det har blitt 

redegjort for her i en viss grad. 

 

5 
Den arabiske våren er et fellesnavn som dekker alle de demonstrasjoner og protester som har funnet sted i noen 

av de arabiske og afrikanske landene siden 2010. 
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Kap.2 Teori og historisk bakgrunn 

 I dette kapittelet skal jeg først ta for meg teoriene til Tilly og Huntington om 

revolusjon og deretter redegjøre for den iranske revolusjonens historiske bakgrunn. 

2.1 Teori  

Gjennom menneskets historie har det vært mange ulike revolusjoner som har ført til 

endringer langt mer enn kun på det politiske planet. Noen revolusjoner har vært kun 

spesifikke og begrensende til et avgrenset politisk - geografisk område mens andre har 

overskredet den barrieren og kommet seg lengre. For eksempel er den iranske revolusjon, som 

navnet tilsier, spesifikt for Iran når den industrielle revolusjonen omfatter hele verden i sin 

helhet. 

Ordet revolusjon betyr følgende i den store norske leksikon:
 

Revolusjon er betegnelsen på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av et meget kort 

tidsrom. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, men av og til også om 

omveltninger i intellektuelle systemer – for eksempel vitenskapelige og kulturelle.
6 

Som nevnt tidligere i oppgaven, har jeg valgt teoriene til Tilly og Huntington med 

utgangspunkt i deres verker. (Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, 1978) og 

(Samuel Huntington, Political Order in Changing Society, 1968) 

 Når vi tester disse to ulike teoriene mot hverandre, kan vi da konkludere om hvorvidt 

teoriene stemmer overens med det reelle, nemlig den iranske revolusjonen i vårt tilfelle. En 

teori svekkes dersom faktisk utfall ikke er lik predikert utfall og i motsatt fall så styrkes 

teorien. I denne oppgaven vil vi resultere med en av følgende konklusjon: 

 En teori svekkes mens den andre styrkes 

(Dersom faktisk utfall er lik predikert utfall for en av teoriene.) 

 Begge teoriene svekkes 

(Dersom faktisk utfall er ulikt predikert utfall for begge teoriene) 

 Begge teoriene styrkes 

(Dersom faktisk utfall er de til de grader, da det ikke er lett å finne teorier i 

sånne studier til å stemme totalt med det som faktisk hendte, lik predikert utfall 

for begge teoriene) 

6 
http://snl.no/revolusjon 
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2.1.1 Tilly  

Tilly mener at ved å se på revolusjonen i en todelt sammenheng, nemlig 

“revolusjonære situasjoner” og “revolusjonære resultat” vil dermed de viktigste uenighetene 

om en riktig definisjon av revolusjon falle et sted mellom disse to dimensjonene.
7
 
 

The revolutionary moment arrives when previously acquiescent members of that population find 

themselves confronted with strictly incompatible demands from the government and form an alternative 

body claiming control over the government, or claiming to be the government … and those previously 

acquiescent people obey the alternative body.
8
 
 

Han påpeker at Lev Trotskij (f. 1879 – d. 1940, en innflytelsesrik politiker i det tidlige 

Sovjetunionen) mente at det spesielle karakteristikum ved en revolusjonær situasjon er når 

flere enn en politisk gruppe utøver kontroll ganske effektivt over en betydelig del av 

statsapparatet. Et sentralt begrep som anvendes når Tilly skal forklare revolusjonære 

situasjoner, er multippel suverenitet. Dette begrepet er det identifiserende trekket ved 

revolusjonære situasjoner og med dette menes faktisk en situasjon der to eller flere politiske 

grupper fremmer krav på den politiske makten. En revolusjonær situasjon starter i det den 

politiske makten (regjeringen) som var tidligere under herredømme og kontroll av en enkel og 

suveren politisk gruppe, blir gjenstand for effektive, konkurrerende og gjensidige eksklusive 

krav fra to eller flere ulike politiske grupper. Hele denne situasjonen vil slutte i det vi ender 

med at en enkel og suveren regjeringsform (politisk gruppe) tar kontroll (over regjeringen) og 

besitter makten.
9
 

Det er fire ulike forhold som legger grunnlaget for at multippel suverenitet kan oppstå. 

Her skal jeg redegjøre for dem i ganske kortfattet form:
10

  

 Når medlemmene av en politisk gruppe forsøker å underordne en annen 

politisk gruppe 

 Når medlemmene av en tidligere underordnet politisk gruppe hevder 

suverenitet 

 

7 
Tilly, 1978, s. 190. 

8 
ibid., s. 192. 

9 
ibid., s. 190-191. 

10 
ibid., s. 191-192. 
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 Når utfordrere som ikke er medlem i den sittende regjeringen, mobiliseres inn i 

en blokk som utøver makt i større eller mindre grad 

 Når det oppstår fragmentering av en eksisterende politikk og der ulike blokker 

utøver kontroll over forkjellige deler av regjeringen 

I følge Tilly er det tre ulike tilgrensende årsaker for multippel suverenitet. For det 

første når utfordrere eller en koalisjon av utfordrere kommer frem og fremmer eksklusive 

alternative krav for kontroll over regjeringen. Det andre er at disse utfordrerne får støtte fra 

betydelige deler av befolkningen, og det siste er regjeringens uvilje og mangel på kapasitet til 

å hverken undertrykke disse utfordrerne eller imøtekomme og innvilge deres krav.
11

  

Et revolusjonært resultat oppnås når makteliten som besitter makten over regjeringen 

utskiftes. Helt klart kan en revolusjonær situasjon forekomme uten at det ender med et 

revolusjonært resultat ved at de sittende makthaverne slår ned sine utfordrere etter en periode 

med effektiv, konkurrerende og gjensidig eksklusive krav. På samme måte kan det minst 

logisk tenkes muligheten for at et revolusjonært resultat forekommer uten en revolusjonær 

situasjon, enten ved addering til eller subtrahering av regjeringsmedlemmer. Men det er på sin 

plass å understreke at uten multippel suverenitet vil en signifikant maktoverføring være enten 

umulig eller svært usannsynlig.
12

  

Three sets of conditions appear to be powerful proximate causes of significant transfers of power: (1) the 

presence of a revolutionary situation: multiple sovereignty; (2) revolutionary coalitions between 

challengers and members of the polity; (3) control of substantial force by the revolutionary coalition.
13

  

Tilly påstår at to typer av handlinger utført av regjeringen vil føre til en sterkere 

tendens av engasjement for revolusjonære krav stilt fra spesifikke grupper som den eller de 

aktuelle regjerings handlinger berører. Han formulerer disse to klassene av handlinger på 

denne måten: 

 

 

 

11 
Tilly, 1978, s. 200. 

12 
ibid., s. 193-194. 

13 
ibid., s. 211-212. 
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The first is the sudden failure of the government to meet specific obligations which members of the subject 

populations regard as well established and crucial to their own welfare. I have in mind obligations to 

provide employment, welfare services, protection, access to justice, and the other major services of 

government.
14

  

 Tilly nevner Italia som eksempel på den første klassen av handlinger da landet, I 

følge ham, opplevde en serie med kriser på slutten av første verdenskrig. Demobiliseringen 

av hæren skapte over to millioner menn på arbeidsmarkedet, millioner av forbrukere ble 

skikkelig fornærmet av den måten som matforsyningene ble kontrollert på og sist men ikke 

minst bøndene (inkludert demobiliserte soldater) begynte å ta kontroll over omfordelingen 

av landbruksområder som de argumenterte for å ha blitt lovet dem av regjeringen under 

krigen. Og den påfølgende tilbaketrekningen av engasjement fra regjeringens side åpnet 

veien til fascisme.
15

  

The second class of governmental action which commonly expands the commitment of important segments 

of the population to revolutionary claims is a rapid or unexpected increase in the government’s demand for 

surrender of resources by its subject population. An increase in taxes is the clearest example, but military 

conscription, the commandeering of land, corps, or farm animals, and the imposition of corvees have all 

played an historical role in the incitement of opposition.
16

  

Til den andre typen av handlinger kan vi nevne følgende eksempler: 

The villagers og northern England rising in a Pilgrimage of Grace to oppose Henry VIII’s dispossession of 

the monasteries, Mexican peasants banding together to resist the threat of takeover of their common lands, 

Japanese countrymen recurrently joining bloody uprisings against the imposition of new taxes.
17

  

 

 

 

 

 

14 
Tilly, 1978, s. 204-205. 

15 
ibid., s. 205. 

16 
ibid., s. 205. 

17 
ibid., s. 206. 
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2.1.2 Huntington  

Huntington definerer revolusjonsbegrepet på denne måten:
 

A revolution is a rapid, fundamental, and violent domestic change in the dominant values and myths of a 

society, in its political institutions, social structure, leadership, and government activity and policies. 

Revolutions are thus to be distinguished from insurrections, rebellions, revolts, coups, and wars of 

independence.
18

  

Huntington mener at revolusjon er det endelige og ytterste uttrykket for 

moderniserings utsikter, altså troen på at man har evner og krefter til å kontrollere og forandre 

sitt miljø og tilværelse, og ikke bare det at man er i stand til det, men også at man har rett til å 

gjøre det. I følge Huntington er revolusjon en aspekt av modernisering og det er ikke noe som 

kan forekomme i hvilket som helst samfunn på et eller annet tidspunkt i dets historie. 

Revolusjon er ikke en universell kategori men snarere et historisk begrenset fenomen. En 

revolusjon vil verken finne sted i svært tradisjonelle samfunn med veldig lav nivå av sosiale 

og økonomiske kompleksitet eller i svært moderne samfunn. Ofte vil en revolusjon skje i de 

samfunn som har erfart noe sosial og økonomisk utvilkling og der politiske moderniserings 

prosesser og politisk utvikling har ligget bak sosiale og økonomiske endrings prosesser.
19

  

I følge Huntington har mange samfunn ikke erfart revolusjoner og de fleste av oss 

inntil den moderne tid har heller ikke kjent til fenomenet, da revolusjon er i den store forstand 

slik som Carl J. Friedrich (f. 1901 – d. 1984, en kjent tysk politisk teoretiker) sier, “a 

peculiarity of Western culture”.  Ganske presist antyder Huntington at revolusjon er 

karakteristisk for modernisering, og ikke minst er den en av veiene å ta for å kunne 

modernisere et tradisjonelt samfunn.
20

  

Det er to viktige elementer som baner veien for revolusjon. Den ene er politisk 

modernisering som innebærer utvidelse av politisk bevissthet til nye samfunnsgrupper og 

mobilisering av disse inn i politikken. Den andre er politisk utvikling som går ut på dannelse 

av politiske institusjoner hvor de er tilstrekkelig tilpasningsdyktige, komplekse, autonome og 

sammenhengende slik at de absorberer og tiltrekker nye grupper for deltakelse i politikken og 

samtidig fremmer sosiale og økonomiske forandringer i samfunnet. Den politiske essensen av 

18 
Huntington, 1968, s. 264. 

19 
ibid., s. 264-265. 

20 
ibid., s. 264. 
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revolusjon er den raske ekspansjonen av både politisk bevissthet og mobilisering av nye 

samfunnsgrupper inn i politikken som gjør det ekstremt vanskelig og helt umulig for de 

eksisterende politiske institusjonene til å assimilere de nye samfunnsgruppene.
21

  

Revolusjon er det ekstreme tilfellet av eksplosjon i politisk deltakelse, for uten denne 

type eksplosjon blir det dermed ingen revolusjon. En komplett revolusjon innehar fase to, der 

etablering og institusjonalisering av det nye politiske systemet finner sted. Her er det ganske 

viktig å nevne at ikke alle revolusjoner medfører dannelse av en ny politisk orden. En 

vellykket revolusjon kombinerer den raske politiske mobiliseringen og den hurtige politiske 

institusjonaliseringen. Hvorvidt en revolusjon er vellykket, måles oftest ut i fra den 

stabiliteten og autoriteten som de nye institusjonene (etablert som følge av revolusjonen) har. 

Og samtidig i hvilken grad en revolusjon er revolusjonær, måles det på basis av det omfanget 

av politisk deltakelse som kommer til syne.
22

  

Huntington påstår at en fullskala revolusjon innebærer en rask og voldelig ødeleggelse 

av eksisterende politiske institusjoner, mobilisering av nye grupper inn i politikken og 

etablering av nye politiske institusjoner. Sekvensen og relasjonene blant disse tre nevnte 

aspektene kan variere fra revolusjon til revolusjon. Det er på sin plass å nevne de to ulike 

mønstre for revolusjon, nemlig det vestlige og østlige mønsteret, i noen få linjer. I det 

førstnevnte vil politiske institusjoner tilhørende det gamle regimet kollapse, etterfulgt av 

mobilisering av nye grupper inn i politikken og helt til slutt dannelsen av nye politiske 

institusjoner. Mens det østlige revolusjons mønsteret, i kontrast til det vestlige mønsteret, 

begynner med mobilisering av nye grupper inn i politikken, etablering av nye institusjoner og 

ender med voldelig omveltning av de politiske institusjonene i det gamle systemet.
23

  

 Når det gamle regimet styrtes, vil dermed tre politiske grupper spille nøkkelroller i 

prosessen av politisk mobilisering. For det første har vi de moderate som har en tendens til å 

ta over makten etter forfall av det gamle regimet. Denne gruppen prøver å etablere en form av 

liberal, demokratisk, konstitusjonell stat. Den klarer verken å imøtekomme bølgen av 

problemer relatert den politiske mobiliseringen eller å stoppe mobilisering av nye grupper inn 

i politikken.  Den andre gruppen er de radikale som stadig fremmer mer og mer radikale krav,  

21 
Huntington, 1968, s. 266. 

22 
ibid., s. 266. 

23 
ibid., s. 266. 
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noe som i sin tur fører til sterk mobilisering. For både ideologiske og taktiske grunner har den 

radikale gruppen som mål å ekspandere den politiske deltakelsen ved å bringe inn nye grupper 

og deretter øke sin egn makt. Så har vi den tredje og siste gruppen, altså de kontra- 

revolusjonære. Denne gruppen streber etter å stoppe ekspansjonen av politisk deltakelse og 

samtidig reetablere en politisk orden med liten men ganske konsentrert makt. For å oppnå sine 

mål får de ofte støtte fra utenlandske krefter i mer eller mindre grad.
24

 

 Det som fører til revolusjon, kan søkes i den samhandlingen som oppstår mellom 

politiske institusjoner og sosiale krefter. Altså vil en revolusjon forekomme når visse 

tilfeldige situasjoner finner sted i både politiske institusjoner og blant sosiale krefter: 

In these terms, the two prerequisites for revolution are, first, political institutions incapable of providing 

channels for the participation of new social forces in politics and of new elites in government, and 

secondly, the desire of social forces, currently excluded from politics, to participate therein, this desire 

normally arising from the group’s feeling that it needs certain symbolic or material gains which it can 

achieve only by pressing its demands in the political sphere. Ascending or aspiring groups and rigid or 

inflexible institutions are the stuff of which revolutions are made.
25 

Revolusjon krever ikke bare politiske institusjoner som motsetter seg ekspansjon av 

politisk deltakelse, men også sosiale grupper som fremmer krav og ønsker den type 

ekspansjon og utvidelse. Altså i teorien er det slik at hver eneste sosial klasse som ikke har 

blitt inkorporert og innlemmet i det politiske systemet, potensielt revolusjonær. En gruppe kan 

bli revolusjonær når det dukker opp frustrasjon over gruppens krav og samtidig blir gruppen 

nektet muligheten til deltakelse i politisk system.  Men det er viktig å understreke at mer enn 

en gruppe må til for at det resulterer i revolusjon, altså vil en revolusjon innebære flere 

grupper som føler seg fremmedgjort fra den sittende maktorden. En revolusjonær allianse må 

inkludere både urbane og landlige opposisjonelle grupper da denne type kombinasjon er 

viktig for å kunne produsere en revolusjon.
26

  

 

 

 

24 
Huntington, 1968, s. 268-270. 

25 
ibid., s. 274-275. 

26 
ibid., s. 276-277. 
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2.2  Historisk bakgrunn  

Moḥammad Reẓā Šāh erstattet sin far på tronen 16. september 1941. Han ønsket å 

fortsette reformpolitikken til sin far, Reẓā Šāh, men en kamp om kontroll over regjeringen 

brøt snart ut mellom Moḥammad Reẓā Šāh og den eldre profesjonelle og nasjonalistiske 

politikeren Moḥammad Moṣaddeq (f. 16.juni 1882 – d. 5.mars 1967, var Irans statsminister i 

perioden 1951 – 1953).  

Etter et attentatsforsøk på Moḥammad Reẓā Šāh i februar 1949 fikk sjahen dermed et 

godt påskudd til å slå ned på alle opposisjonelle krefter. Sjahen gikk derfor inn for å reetablere 

den kongelige militære diktaturskap. Det ble erklært unntakstilstand, opposisjonelle ledere ble 

arrestert og mange aviser ble utstengt. Et av de partiene som ble hardt rammet var nettopp 

Ḥezb-e Tude (Folkepartiet) der flere av dets medlemmer ble arrestert. Sjahen fikk retten til å 

kunne avsette og forkaste parlamentet når som han måtte ønske det. I 1951 ble den 

karismatiske og populære Moṣaddeq valgt som statsminister og parlamentet i Iran 

nasjonaliserte den britisk-eide oljen med massiv støtte i befolkningen. Med støtte fra Jebhe-ye 

melli
 
(Nasjonale Fronten) og Ḥezb-e Tude klarte Moṣaddeq å ta fra sjahen makten som han 

hadde siden 1941. I 16.august 1953 ble det utført et kuppforsøk fra den Kongelige Garde på å 

ta makten fra Moṣaddeq, noe som mislykket i det de ble slått ned av pro-Moṣaddeq hær 

offiserer og soldater. Når sjahen flyktet fra landet 17.august 1953, ble gatene fylt med jubilant 

tilhengere av Nasjonale fronten og Tudepartiet. Istedenfor å bruke denne muligheten til å 

beseire rojalistene direkte og mobilisere folk til å forvandle samfunnet, gav Moṣaddeq hæren 

ordren om å ivareta lov og orden i gatene. Med hjelp fra amerikansk CIA (er en føderal 

etterretningsorganisasjon i USA) og britisk MI6 (Storbritannias sivile etat for 

utenriksetterretning) klarte rojalistiske krefter med general Zāhedi i spissen å omgi 

Moṣaddeq’s residens og fange ham etter en ni timers kamp. Når Moṣaddeq ble styrt, 

returnerte dermed sjahen tilbake til Iran. Hæren begynte herved med en lang prosess for 

konsolidering av makten til sjahens diktaturskap. Det endte med at mange opposisjonelle 

ledere ble arrestert og nye maktorganer etablert. Etter at opposisjonelle krefter ble knust, 

stiftet dermed sjahen en mektig militær organisasjon, kalt for SAVAK (SAVAK er forkortelsen for 

Sāzemān-e eṭlā‛āt va amniat-e kešvar – Nasjonal organisasjon for etterretning og sikkerhet, fra 1957 – 1979) 

Denne organisasjonen ble en del av statsstrukturen og fikk ikke minst sin tekniske assistanse 

av CIA, FBI (er en føderal etat for etterforskning av kriminalitet i USA) og Mossad
 
(er 

israelsk etterretningstjeneste).
27 

27
 Nima, 1983, s. 35-37. 
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Revolusjonen brøt ut frem som en vulkan grunnet det høye trykket som var oppnådd i 

det iranske samfunnet etter en lang periode under sjah regimet. Sjahen hadde ved år 1977 

fremmedgjort seg med nesten alle sektorene i samfunnet. Han startet sitt styre med hardt 

motstand fra både de intellektuelle og den urbane arbeiderklassen. Denne opposisjonen 

intensiverte seg etter hvert som årene passerte forbi. Det er viktig å merke seg at i en tid for 

nasjonalisme og antiimperialisme styrket sjahen sin makt som et direkte resultat av CIA-MI6 

beseiring av Moṣaddeq som var selve symbolet på den iranske nasjonalismen.
28

  

Sjahen forsterket ikke kun den eksisterende motvilje og hat men snarere skapte han til 

og med noen nye fiendskap og nag blant folket. Her er det på sin rette plass å nevne 

jordbrukssamfunnets misnøye mot systemet, en gruppe som var regnet til å støtte sjahens 

maktapparat i vanskelig situasjoner. Sjahens mangel på vilje til å fullføre og følge opp den 

hvite revolusjonens plan med nødvendige landlige tjenester og service, etterlot seg en ny 

klasse av landlige mellomstore jordeiere høy og tørr. Stammesjefene og de store velkjente 

jordeierne hadde i fortiden vært nøkkel støttespillere for monarkiet men nå ble hele den 

klassen strøket ut i et slag som følge av den hvite revolusjonen
29

. Forverring av levekårene i 

de landlige områdene og samtidig den drastiske økningen av befolkningen førte til stor 

flytting av jordløse bønder til byene. Denne tilflytningen skapte mange fattige slumstrøk i 

byene.
30

  

Til tross for stor frastøtning av folket fra sjahens styresett, trodde og ikke minst følte 

sjahen seg sikker på at hans stadig voksende stat hadde absolutt god kontroll over samfunnet. 

Ulike episoder i landet, en etter en, gjorde både sjahen og hans maktapparat oppmerksomme 

på den realiteten som var nær, nemlig deres avskjed på grunn av den store bølgen med hat, 

misnøye og mistillit som var igangsatt av folket. Det hele utartet seg slik at sjahens regjering 

kollapset etter utbredte opprør i 1978 – 1979.
31

  

 

 

28, 30, 31 
Abrahamian, 2008, s. 155-156. 

29 
Den hvite revolusjonen var fellesbetegnelsen for reformer og utviklinger som Moḥammad Reẓā Šāh prøvde å 

realisere på 1960-tallet. “The White Revolution originally included six provisions: land reform, nationalization 

of forests, sale of state-owned enterprises to the public, a workers’ profit-sharing plan, female suffrage, and 

creation of the Literacy corps (Milani, 1988, s. 85). 
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Kampen mot sjahens diktaturskap var ganske velorganisert med unntak av den 

tidligere fasen og under sporadiske plutselige utbrudd. Spontante aksjoner var en form for 

motstandskamp som ble benyttet av mange organisasjoner men hverken de venstreorienterte 

eller nasjonalistene kunne matche den innflytelsen som moskeen hadde.
32

 

Her siterer jeg noen linjer der det gis en medlemsstatistikk til moskeene:
 

The mosque also had the only nationwide organisation which remained, to larger extent, independent of the 

state and relatively free to operate. No other opposition organisation could muster a network of 180,000 

members with 90,000 cadres (mullas or lowranking clergymen), some 50 leaders (ayatollahs), 5,000 

ʻofficersʼ (hojat al-islams or middle-ranking clergy), 11,000 theological students (talaba, seeker of 

religious knowledge), and a whole mass of ordinary members such as Islamic teachers, preachers, prayer 

guides and procession organizers.
33

 
 

Mange sider ved Irans nye grunnlov skulle tilpasses til moderne forhold, blant annet 

måtte demokratiet få en plass. Et referendum i desember 1979 godkjente Irans nye islamske 

grunnlov. Først var det Mehdi Bāzargān (f. september 1907 – d. januar 1995), et interim 

statsminister, som overtok styret av Iran inntil en ny regjering kom på plass.
34

 

De fleste landene i verden godkjente raskt Irans islamske republikk som et eget land, 

for Iran var jo – før det nye styresettet – en viktig handelspartner for både Europa og USA. 

Men om dette forholdet skulle fortsette eller ei, var ingen sikre på.
35

 

La meg avslutte denne del kapittelet med et sitat fra Xomeini’s egen bok som er 

oversatt til norsk av Sissel Klokkhammer Helsing, altså “Islamsk Styre”:
 

Det eneste middel vi har til å forene den muslimske stat, frigjøre landområdene fra imperialistenes grep og 

styrte imperialismens håndlager - regjeringer, er å søke å opprette vårt islamske statsstyre. Dettes styrets 

anstrengelser vil bli kronet med hell når vi klarer å tilintetgjøre forræderiets overhoder, avgudene, de 

menneskelige gudebildene og de falske gudene som står urettferdighet og moralsk fordervelse på jorden.
36 

Sjahen forlot Iran den 16.januar 1979 og døde dermed en kort tid etter i Egypt. 

Monarkiet ble heretter avsatt og en islamsk republikk tok over makten i 1979 under ledelse av 

Xomeini som returnerte til Iran i februar 1979. 

32, 33 
Nima, 1983, s. 77. 

34 
ibid., s. 14-15. 

35 
King, 2007, s. 18.  

36 
Khomeiny, 1980, s. 36.  
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Kap.3 Samfunnsklasser 

I dette kapittelet skal jeg gi en kort beskrivelse av fem ulike samfunnsklasser i denne 

rekkefølgen: bøndene, bāsāriene, arbeiderne, ‛olamā og til slutt middelklassen.   

3.1 Bøndene 

Mot slutten av 19.århundre, spesielt etter den katastrofale hungersnøden i 1870 – 1871 

som forårsaket at nesten en fjerde del av befolkningen i Persia (gammelt navn for Iran) døde, 

kunne bøndene i forhandlinger med godseierne true med å flytte på seg til et annet 

underbefolket område, da de ikke var rettslig bundet til landjorda. Forholdet mellom jordeiere 

og bønder var i stor grad påvirket av arbeidstilgjengeligheten, men i nesteårhundre ble 

bøndenes forhandlingsmakt erodert av befolkningsvekst.
37

 

Landbruk har tradisjonelt bidratt mye til veksten av den iranske økonomien. Men dette 

bidraget har minket etter hvert som årene har gått. Altså ved år 1959 utgjorde 

landbrukssektoren i Iran 33 % av brutto nasjonal produkt. Denne prosentandelen gikk ned helt 

til 23 % ved år 1968 som følge av den hvite revolusjonens program og ikke minst de 

påfølgende problemene i det iranske landbruket. For eksempel var både oljeboom i 1973 og 

det offentliges enorme pengebruk som gikk til satsing på urbane områder, noen av de 

hovedfaktorene for at landbrukets bidrag til brutto nasjonal produkt nådde så langt ned som 

9,4 % i år 1976. Det at landbruket var nesten dødt ut, hadde med seg konsekvenser som 

alvorlige dislokasjoner og ikke minst rammet det de fattigste bøndene ganske hardt.
38

 

 Landreformer som Moḥammad Reẓā Šāh prøvde å fortsette med etter sin far, var 

faktisk midtstykke i den hvite revolusjonen.
39 

For bøndene betydde disse reformene at de 

kunne få jord med betingelsen om å delta i landlige kooperativer som var administrert av 

departementet for jordbruk og landlige saker.
40

  

Sannheten var slik at den hvite revolusjonen bistod noen bønder med land, gjødsel, 

traktor, osv. men på samme tid fantes det jo mange bønder som enten fikk lite eller ingen 

land. Mange landsbyer hadde verken elektrisitet, innlagt vann, skole, veier el ler andre  

37 
Abrahamian, 2008, s. 24. 

38 
Kazemi, 1980, s. 32. 

39 
Abrahamian, 2008, s. 131. 

40 
ibid., s. 133. 
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grunnleggende fasiliteter. Ikke nok med dette, så påla regjeringen priser på landbruksvarer 

som favoriserte den urbane sektoren på bekostning av landsbygda. Dette resulterte i lavere 

produksjon, spesielt i en tid da det var rask befolkningsvekst.
41

 

3.2 Bāzāriene 

 Ordet basar defineres slik i den store norske leksikon: 

En basar (av persisk bāzār,) er et torg eller en bred gate, overdekket eller utstyrt med åpne haller, der alle 

slags varer er utstilt til salg. Særlig utbredt i orientalske byer. I Europa forstår man ved basar en 

sammenhengende rekke mindre butikker, eller en enkelt butikk, der forskjelligartede varer selges.
42 

Det var i bāzārene at det meste skjedde, altså handelsmenn solgte sine varer, 

håndverkere produserte råvarer, forretningsmenn bygde moskeer, religiøse autoriteter 

forkynte, lånegivere gav lån også videre. Bāzārene utførte kritiske økonomiske og sosiale 

funksjoner og er regnet til å være sentre for hele den tradisjonelle Iran, altså hovedkvarteret 

for de ulike lag, bankene, religiøse sentre, lagerhusene også videre.
43

 
 

Når Iran kom seg inn i verdens økonomi, ble dermed de lokale bāzārene – som et 

direkte resultat av dette – integrert i den iranske økonomien. Nå ble det importert masse 

produserte/ferdiglagede produkter inn i landet, samtidig som eksporten av jordbruksgoder – 

spesielt bomull, ris – økte. Dette tæret på selvforsyningen av lokal samfunnet, påbegynte 

kommersialisering av jordbruk og til syvende og sist forsterket kontakten mellom by – land, 

eksportører – landsbyer og lånegivere – bønder. Masseimporten av produkter fra utlandet – 

spesielt tekstiler – undergravde de tradisjonelle håndverkere og resulterte i det at utlandet ble 

ansett som en fiende for bāsāriene.
44

  

Til tross for økende økonomisk modernisering under den hvite revolusjonen klarte 

bāzāriene å kontrollere det meste av landets håndverk produksjon, altså 2/3 av dens 

varehandel og 3/4 deler av dens engroshandel.
45

  

41 
Abrahamian, 2008, s. 142. 

42 
http://snl.no/basar
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Abrahamian, 1982, s. 58. 

44 
ibid., s. 59. 

45 
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I følge Ahmad Ashraf kan funksjonen til basarene listes opp på følgende måte:  

The bāzār in the Islamic Iranian city has been (1) a central markerplace and craft center located in the old 

quarters of the town; (2) a primary arena, along with the mosque, for extrafamilial sociability; and (3) a 

sociocultural milieu of a traditional urban life style. The bāzār in contemporary Iran has performed two 

more roles of great significance; (4) a socioeconomic and power base of the Shi‛ite religious establishment; 

and (5) a bastion of political protest movements.
46 

3.3 Arbeiderne  

I starten av 1900-tallet, til tross for det at arbeiderne var en liten gruppe, så igangsatte 

de en del omfattende streiker rundt omkring i landet for forbedring av arbeidsforholdet. Men 

etter Reẓā Šāh’s konsolidering av makt, på 1920-tallet, begynte streikene både å mislykkes og 

ikke minst sluttet de ganske brått. Da Reẓā Šāh abdiserte, på 1940-tallet, startet dermed 

fagforeningene igjen med å organisere seg og presse for økonomiske og politiske rettigheter. 

Dette førte til at med støtte fra Tudepartiet ble det utført mange streiker, der noen av dem 

resulterte i konfrontasjoner med myndighetene.
47

  

Rett etter Reẓā Šāh’s fall, faren til Moḥammad Reẓā Šāh, på 1940-tallet, begynte 

arbeiderbevegelsen å ta form. I enkelte byer/steder startet arbeiderne å organisere seg i nye 

fagforeninger og okkuperte dermed de lokale bedriftene, samtidig som de overlevende fra 

tidligere arbeiderbevegelse begynte å reorganisere sine gamle fagforeninger på nytt.
48

  

By the summer of 1942, many of the labor organizers in Tehran came together to form the Council of 

United Workers. And by the summer of 1943, the same organizers convened in Tehran the First 

Conference of the Council of United Workers. Coming predominantly from Tehran, northern Khurasan, 

and the Caspian provinces, the delegates represented over twenty-six industrials, craft, and white-collar 

unions.
49 

 Én av hovedresolusjonene ved den første konferansen var jo det at den erklærte 

arbeidsunionen for en uavhengig organisasjon som ikke var tilsluttet andre politiske grupper, 

men på samme tid ønsket og var villig til å motta eventuell støtte fra et hvert parti som 

interesserte seg i å fremme arbeidernes sak. Denne konferansen unngikk bevisst å diskutere 

46 
Keshavarzian, 2007, s. 49. 

47 
Kazemi, 1980, s. 107. 

48 
Abrahamian, 1982, s. 347-348. 

49 
ibid., s. 348. 
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sensitive saker som det å oppmuntre arbeiderne til streik eller ei, mens det pågikk krig i 

Europa (2.verdens krig). Men til syvende og sist kom de frem til å arbeide for å igangsette 

streik på enkelte arenaer som tekstil arbeiderne i Isfahan, telefon operatørene i Širāz, osv.  Og 

i 1944 klarte de å erklære etableringen av CCFTU (Central Council of the Federated Trade 

Unions of Iranian Workers and Toilers.
50

 

 CCFTU fikk støtte av ulike grupperinger innad i Tudepartiet som kan kort 

oppsummeres slik:  

Finally, the CCFTU obtained valuable assistance from the Tudeh. Party organizations collected 

contributions for striking workers. Party intellectuals set up literacy courses, published Zafar for the 

CCFTU, and publicized labor grievances through the impressive array of leftwing newspapers. Party 

lawyers formed a legal aid society to defend trade unionists. Moreover, pro-Tudeh judges, engineers, and 

police officers at times used their influence to protect strikers and labor organizers.
51 

Under denne delen vil jeg også nevne Lumpenproletariatet som refereres til det laveste 

laget av lønnstakere fra urbane områder, eksempelvis konstruksjonsarbeidere, hushjelpere, 

vaktmestere, osv. De fleste som tilhørte denne gruppen var som regel ufaglærte og oftest 

uskolerte landbruks proletariat som kom fra de landlige fattige områdene til byene. Denne 

typen av migrasjon hadde påbegynt tidligere men økte drastisk som resultat av oljeboom og 

landreformene fra 1963.
52 

Kazemi mener at deres marginale liv skyldtes det økonomiske systemet som skapte 

deres politiske, sosioøkonomiske og status posisjon. 

These poor migrants lead a marginal life on the fringes of urban society. They are products of an economic 

system that has created and prepetuated their marginality, whether in the countryside as the sharecropper or 

in the city as the migrant poor. The migrants’ marginality is attested by their socioeconomic position as 

underclass, by their political position as nonparticipant, and by their status position as nonprivileged. This 

vicious circle of marginality engulfs their lives in every step, from the village farm laborer and 

sharecropper to the city low-income peddler and unskilled factory worker. Their earned income may 

increase in every phase of this development, but only a selected few break the circle and escape 

marginality.
53  

50 
Abrahamian, 1982, s. 349-350. 

51 
ibid., s. 352. 

52 
Milani, 1988, s. 111-112. 

53 
Kazemi, 1980, s. 4. 
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Kazemi deler dermed disse fattige innvandrerne i to ulike grupper, der den ene 

gruppen er de som hadde fast inntekt og bopel, og hvor den andre gruppen rommet de som 

både leide boliger for det meste i slumstrøkene og ikke minst jobbet i lønnede yrker. Disse 

fattige immigrantene led av utilstrekkelige boliger og serviceanlegg, arbeidsledighet, 

undersysselsetting og sist men ikke minst dårlige medisinske behandling.
54

 

3.4 ‛Olamā 

Under Qājār
55

 dynastiet var ‛olamāene en av de gruppene som regulerte saker i byene 

og hvor de ledende ‛olamāene ble regnet til å være en del av eliten der de fungerte som 

mellomledd mellom de andre samfunnsklassene og myndighetene. Deres posisjoner var 

ganske sterk i det de samarbeidet med Qājārene og fikk dermed kongelig beskyttelse for deres 

religion og beskytterskap av deres religiøse institusjoner. Hovedinntektene deres kom jo fra 

varierende kilder ved å drive med personlover relatert skilsmisse, ekteskap, arv og aktiviteter 

tilknyttet religiøse undervisning og seminarer. Men dette båndet som lenge hadde eksistert 

mellom staten/ Qājārene og presteskapet begynte å svekke seg drastisk som følge av et press 

utsprunget fra Russland og Storbritannia rundt slutten av 19-århundre.
56

  

Under Reẓā Šāh, faren til Moḥammad Reẓā Šāh, ble en del reformer iverksatt som 

førte til undertrykking av presteskapets makt og innflytelse. På grunn av de nye reformene tok 

staten mer kontroll over de områder som tidligere var av religiøs karakter og kontrollert av 

‛olamā. Sjahens reformer var skikkelig belagt med vestlige tendenser men til tross for dette 

var det kun en del av presteskapet som ytet motstand og kom med kritikker mot staten, mens 

de ledende ‛olamāene var mer stilltiende.
57 

Når Moḥammad Reẓā Šāh kom til tronen i 1941, ble hans regjeringstid primært merket 

av modernisering, sentralisering og sekulær nasjonalisme. Moḥammad Reẓā Šāh’s posisjon 

var veldig svak siden deserteringen av Reẓā Šāh hadde redusert den sterke iranske hæren til 

ca.65000 menn. Derfor var det nødvendig å forsone seg med og være tilbøyelige overfor  

54 
Kazemi, 1980, s. 3. 

55 
Qājār-dynastiet ble grunnlagt av Aqā Moḥammad Xān i 1796 og var dermed den herskende familien i Persia 

fra perioden 1796 – 1925 før det ble avsatt av Reẓā Pahlavi, som selv ble den første sjahen i Pahlavi-dynstaiet 

(1925 – 1979). 

56 
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presteskapet. For å komme godt overens med presteskapet, opphevet han alle de tiltakene som 

hans far hadde iverksatt i forhold til påkledning.  Moḥammad Reẓā Šāh tilbakekalte til og 

med det styret som faren hadde over religiøse legater slik at ‛olamāene kunne få disse under 

sin kontroll igjen. Sist men ikke minst skulle ‛olamāene få lov til å drive med ytelser av sine 

religiøse seremonier igjen.
58

  

Til tross for den sterke økningen av statsmakten, svekket ikke Islam i Iran men tvert 

om blomstret den. I det landet ble rikere og rikere, ble også religiøse institusjoner i dets takt 

rikere. Dette skyldtes jo både det økende bidraget fra de trofaste (spesielt fra bāzārene) 

gjennom religiøs skatt og samtidig statstøtten som de fikk fra Pahlavi stiftelsen (Bonyād-e 

Pahlavi). Deres innflytelse ble dermed sikret på sitt høye nivå i samfunnet, i sær blant det 

Sjiittiske samfunnet.
59

  

3.5 Middelklasse  

Middelklassen ble inndelt i to kontrasterende sektorer på siste halvdel av 19-århundre. 

Dette skyldtes jo stimulering av utenrikshandelen som førte til oppvekst av en liten men rik 

Kompradorborgerskap
60

 samtidig som tilstrømning av utenlandske varer, kapital og kjøpmenn 

initierte forminskning av det innfødte borgerskapet. Dette påførte skade hos store personer, 

religiøse grupper i ulike byer av landet, og grunnet en forbedret kommunikasjon genererte det 

dermed liknende følelser av misnøye gjennom hele landets bāzārer etter hvert som tiden 

passerte forbi.
61

  

I det Reẓā Šāh, faren til Moḥammad Reẓā Šāh, skapte intens hat blant den tradisjonelle 

middelklassen, vekket han ambivalente følelser blant den moderne middelklassen. På den ene 

siden provoserte han passive opposisjoner fra den unge generasjonen av de intellektuelle og 

på den andre siden så fikk han først entusiastiske støtter fra den eldre generasjonen av de 

intellektuelle, noe som han mistet på slutten.
62

  

58 
Martin, 2007, s. 17. 

59 
ibid., s. 23-24. 

60 
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Den moderne og nye staten som ble etablert under Pahlavi dynastiet hadde med seg 

store endringer i den sosiale strukturen. Samfunnet ble mer og mer sentralisert og nasjonen på 

sin side ganske homogen. Som følge av masse statlige utgifter ble det store forbedringer i
 

utdanning, helse, kommunikasjon og transport systemet. I det staten ble mer byråkratisk, 

spilte mange av statsansatte sine respektive roller for å støtte de nye endringene som fant sted 

i landet. Den moderne staten skapte en profesjonell middelklasse og statlige entreprenører. Til 

den første gruppen har vi advokater, mens den siste bestod av veibyggere, arkitekter og 

sivilingeniører. Sist men ikke minst skapte den byråkratiske staten mange skolelærere og 

statlige funksjonærer.
63

 
 

Både i størrelse og betydningsmessig økte de profesjonelle – byråkratiske gruppene og 

de intellektuelle da staten fungerte som hovedagenten for industrialisering av landet og ikke 

minst i det nødvendigheten for slike grupper forelå, grunnet infrastrukturen tilhørt det nye og 

moderne økonomiske systemet. Disse gruppene utgjorde en liten del av befolkningen før 

Pahlavi dynastiet ble etablert i 1926 men under dets regjeringstid økte de ganske mye. Ved 

1966 estimeres andelen av denne gruppen til å være rundt 16,5 prosent av den totale urbane 

arbeidskraften i landet.
64
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Kap.4 Politiske grupper 

 I dette kapittelet skal jeg gå gjennom uilke politiske grupper og personligheter som 

anses å være viktige for den iranske revolusjonen. 

4.1 Ḥezb-e Tude (Folkepartiet) 

Iraj Askandari som vant et statlig stipend for å dra til Europa og studere, ble så 

påvirket av sosialistiske og kommunistiske bevegelser. Når han senere i 1930-årene kom 

tilbake til Iran, ble han sammen med mange likesinnede intellektuelle arrestert og anklaget for 

å ha spredt ešterāki (sosialisme – kommunisme). De ble kjent under navnet “femti tre”. Når 

de ble løslatt i august 1941, bestemte han dermed sammen med sine nærmeste kolleger om å 

etablere et parti med en bred appell som ikke bare skulle tiltrekke seg den yngre radikale 

generasjonen men også kommunister og progressive patrioter fra den eldste generasjonen. 

Derfor valgte de seg navnet Ḥezb-e Tude
65

, der Ḥezb betyr parti og med Tude refereres til 

folket/massene i samfunnet.
66

  

Dette partiet kom frem i 1946 og oppgav at deres ideologi var verken i mot religionen 

generelt eller Islam spesielt. Partiet inviterte faktisk geistlige og religiøsorienterte fagfolk til å 

støtte dets politiske program. Dette partiet forsikret til og med de religiøse menneskene om 

partiets full støtte til den islamske læren. Tudepartiet var det mest organiserte og populære 

partiet i 1940-årene og tidlig på 1950-årene.
67

  

Partiets kulturelle og intellektuelle innflytelse holdt ut selv om den politiske 

slagkraften ikke levde veldig lenge. Dette partiet introduserte inn i Iran oppfatningen av 

masse/folks politikk, deltakelse og organisasjoner med partigrener, kongress, konferanse, 

avis/blad, sentral komité, osv. Mens andre organisasjoner kun lånte de fremmede ordene som 

“democratic centralism” og “mass democrasy”, så publiserte dette partiet sin første persisk 

politiske ordbok hvor ord som imperialisme, kolonialisme, aristokrati, oligarki, osv. ble 

popularisert. De kom med slagord som lød slik:“ Work for All, Education for All, Health for 

All”.
68

 

65 
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4.2 Nehẓat-e āzādi (Frihetsbevegelsen) 

 
Nehẓat-e āzādi

69
 ble etablert i 1961 og ledet av Bāzargān og den geistlige Maḥmud 

Tāleqāni.
70 

Denne bevegelsen hadde en liberal islamsk ideologi og meste parten av deres 

tilhengere var de religiøse og bāzāriene i Teheran. Den var veldig aktiv blant slum 

innbyggerne i Teheran fra 1965.
71

 

Da Bāzargān, Tāleqāni og en gruppe likesinnede reformatorer kom sammen og dannet 

denne bevegelsen, sluttet de seg etter hvert til den nye Nasjonale Fronten med deres hoved 

mål om å styrke Nasjonale Fronten og dermed tjene folkets sosiale, nasjonale og religiøse 

behov. En av Frihetsbevegelsen’s erklæring lød slik:
72

 
 

We are Muslims, Iranians, constitutionalists, and Mossadeqists: Muslim because we refuse to divorce our 

principles from our politics; Iranians because we respect our national heritage; constitutionalists because 

we demand freedom of thought, expression, and association; Mossadeqists because we want national 

independence. 

En av de gruppene innad Nasjonale Fronten som ønsket å føre en ideologisk krig mot 

det eksisterende regimet og samtidig debattere teoretiske problemstillinger internt, var nettopp 

Frihetsbevegelsen.
73

 Blant de gruppene som Nasjonale Fronten bestod av, var 

Frihetsbevegelsen en av de viktigste nøkkelspillerne i den iranske revolusjonen. Suksessen 

bak bevegelsens utvikling skyldtes to hovedgrunner:
74 

 Frihetsbevegelsen’s nær forbindelse til Xomeini 

 Bāzargān’s og Tāleqāni’s evne for å tiltrekke et stort antall av unge 

profesjonelle og radikale teknokrater som var moderne/ny utdannede og søkte 

dermed om å syntetisere Islam og det vestlige vitenskap 

 

69 
I resten av oppgaven bruker jeg den norske oversettelsen, altså Frihetsbevegelsen. 
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Selv om denne Frihetsbevegelsen var utestengt i 1963, fortsatte den å holde 

hemmelige møter i Teheran og organiserte seg i utlandet, særlig i Nord Amerika og Frankrike.  

Det må nevnes også at etter den iranske revolusjonen hadde bevegelsen mange 

nøkkelposisjoner i den provisoriske Bāzargān regjeringen.
75 

Denne bevegelsen tiltrakk seg også den mest motiverte unge generasjonen da den 

hadde en radikal posisjon og stod for både antiimperialistiske og antimonarkisk standspunkt.
76

 

Bāzargān var den som oppfordret ‛olamā til å delta i politikken i 1962, og samtidig arbeidet 

han for boikott av referendumet om den hvite revolusjonen i januar 1963. På grunn av dette 

ble han dømt til 10 års fengsel, og senere ble også Tāleqāni fengslet.
77

 I begynnelsen av 1964 

ble enkelte politiske ledere løslatt fra fengselet men to av de som ikke ble løslatt, var nettopp 

lederne for Frihetsbevegelsen, altså Bāzargān og Tāleqāni.
78

  

Frihetsbevegelsen advarte at staten var i ferd med å nasjonalisere Islam ved å skape 

religiøse korps, manipulere “organisasjonen av religiøse stiftelser”, monopolisere publikasjon 

av teologiske bøker, etablere sinekyre
79

 til de egoistiske geistlige og plassere dermed 

SAVAK’s angivere inni ‛olamā gruppene.
80 

 

Regjeringens brutalitet i 1963 førte til at mange unge og militante aktivister fra 

bevegelsen forlot organisasjonen, og deretter etablerte seg en hemmelig diskusjonsgruppe 

hvor lederne fra denne gruppen påvirket Frihetsbevegelsen’s ledere i den grad at de begynte å 

endre på sin tolkning av sjia islam og kom frem til det at den sanne sjia islam motsetter seg 

ikke kun despotisme, men snarere kapitalisme, imperialisme og konservativ klerikalisme.
81

  

Som skrevet tidligere ble Bāzargān og Tāleqāni pluss andre ledende skikkelser innad 

Frihetsbevegelsen arrestert i januar 1962. Etter at Frihetsbevegelsen deltok aktivt i oppstanden 
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som ble igangsatt av Xomeini i 1963 ble dermed mange ledende personer dømt til fengsel i 

begynnelsen av 1964. På grunn av fengsling av de ledende medlemmene i bevegelsen og sterk 

undertrykking av oppstanden ble mange av de yngre medlemmene i bevegelsen desillusjonert 

av å drive fredsfulle politiske aktiviteter. Derfor var denne skuffelsen hos de yngre 

medlemmene en av de faktorene som førte til dannelsen av Mojāhedin-e xalq.
82

 
 

Bevegelsens medlemmer ønsket de religiøse ledere og lærde velkommen til å slå seg 

sammen med dem i den politiske kampen for politiske forandringer men de spesifiserte ikke 

den rollen som de geistlige skulle spille i deres politiske kamp.
 
I en tale, etter opprettelsen av 

Frihetsbevegelsen, uttrykket Bāzargān hovedmålene for organisasjonen med disse ordene:
83

  

We say that the Shah has no right to make law, to install (or) dismiss a government. He cannot interfere in 

things minor or major and impose his will, yet be considered as unaccountable, with unlimited power. This 

is reactionary, this is despotism, and this is dictatorship. 

 

4.3 Jebhe-ye melli (Nasjonale Fronten) 

Når Jebhe-ye melli
84

 ble etablert i 1949, satte den frem tre krav, altså ærlig/rettferdig 

valg, løfting av unntakstilstand og pressefrihet.
85

 Moṣaddeq insisterte både før og etter 

etablering av Nasjonale Fronten at landet behøver en løs koalisjon av organisasjoner med et 

generelt mål enn et strukturert politisk parti med disiplinerte medlemmer og utarbeidede 

programmer. Samtidig understreket han det ganske sterkt at han selv ville heller snakke for en 

hel nasjon enn et hvilket som helst parti. Dermed tilsluttet følgende fire organisasjoner seg 

Nasjonale Fronten i de seneste månedene, altså Ḥezb-e Iran (Iran partiet), Ḥezb-e 

Zaḥmatkašān (Hardtarbeidendes parti), Ḥezb-e Mellat-e Iran (Irans Nasjonspartiet) og 

Jāme‛ay Mojāhedin-e eslām (Samfunnet for muslimske krigere).
86 

I følge Keddie bestod 

Nasjonale Fronten av en koalisjon mellom sekulære og religiøse – nasjonalistiske partier.
87
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Under opptøyene i 1963 som var ledet av Xomeini deltok kun den ene fløyen av 

Nasjonale Fronten – i siste dagene av opptøyene – som hadde bånd til religiøse og bāzār 

grupper.  Nasjonale fronten hadde ikke forventet opptøyer og det var heller ingen form for 

tidligere samarbeid med Xomeini. Men dette forandret seg etter opptøyene i 1963 hvor det ble 

mer samarbeid mellom religiøse og nasjonalistiske motstandere av sjah regimet, både 

innenfor Iran og blant studenter og eksil folk i utlandet.
88

 
 

Til tross for den sterke interne forskjellen som fantes innad Nasjonale Fronten, klarte 

Moṣaddeq til de grader å holde den samlet og inntakt så lenge Moḥammad Reẓā Šāh og 

Storbritannia virket truende farlig. Men konflikten mellom den tradisjonelle og moderne 

fløyen nådde et klimaks da Moṣaddeq bad parlamentet om ett-års forlengelse av beredskaps 

krefter. Mange av de geistlige motsatte seg dette kravet og forlot dermed Nasjonale Fronten 

og etablerte sin egen islamsk bevegelse (Frāksiun-e eslām).
89

 

Nasjonale Fronten ble etablert av Moṣaddeq mot sjah og britisk herredømme. Innad i 

fronten mobiliserte han et bredt spekter av middelklasse partier og foreninger. Grunnet den 

sterke støtten fra middelklassen og ikke minst anvendelsen av strategier som protestskriver og 

gatedemonstrasjoner, klarte Moṣaddeq å mobilisere for nasjonaliseringen av oljeindustrien i 

1951.
90

 

4.4 Ḥezb-e Rastāxiz (Renessansepartiet) 

I mars 1975 forordnet Moḥammad Reẓā Šāh, uten forvarsel, etablering av et ettparti 

politisk system. Alle de eksisterende partiene ble utestengt mens et nytt altomfattende parti, 

Ḥezb-e Rastāxiz
91

, ble etablert. Og noen år før dette hadde sjahen erklært følgende:
92 

If I were a dictator rather than a constitutional monarch, then I might be tempted to sponser a single 

dominant party such as Hitler organized or such as you find today in Communist countries. But as 

constitutional monarch I can afford to encourage large scale party activity free from the straitjacket of one-

party rule or one-party state. 
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Sjahens avgjørelse om dannelsen av et ettparti system overbeviste derfor mange 

iranere om at sjahen har vendt ryggen mot konstitusjonell styre og opptrer snarere som en 

diktator enn en konstitusjonell monark. Sjahen gjordet det ganske klart for folket at ved å ta 

del i det nye politiske partiet ville symbolisere ens støtte til ham og i motsatt fall fikk det få 

konsekvenser som lød slik:
93

  

A person who does not enter the new political party … is either an individual who belongs to an illegal 

organization, or is related to the outlaw Tudeh Party, or in other words is a traitor. Such an individual 

belongs in an Iranian prison, or if he desires, he can leave the country tomorrow … because he is not an 

Iranian, he has no nation, and his activities are illegal and punishable according to law.
 

Den offisielle begrunnelsen for dannelsen av Renessansepartiet var basert på to 

tvilsomme forutsetninger. For det først ble det understreket at suksessen i Irans 

industrialisering ligger i det å ikke tåle luksusen av mangfoldige meninger og enigheten om 

målet var imperativ for å kunne entre i den store sivilisasjonsporten. Dette partiet var derfor 

ment for å utvikle en slik nasjonal konsensus. For det andre, som et instrument for 

bevisstgjøring, skulle partiet la sine medlemmer lufte sine misnøyer mot upopulære statlige 

politikk på en lovlig måte.
94

 

Med etablering av det nye partiet, altså Renessansepartiet, og oppløsning av Mardom 

og Novin partiene erklærte sjahen at Iran ville i fremtiden bli en ettpartistat og at alle fasetter i 

det politiske livet måtte komme under tilsynet av dette nye partiet og samtidig var alle borgere 

forpliktet til å stemme i nasjonale valg og delta i partiet.
 
Med en utøvende komité bestående 

av 50 personer og en sentral komité av 150 personer, der begge komiteene var sammensatt av 

tidligere ledere fra både Novin og Mardom partiene, erklærte Renessansepartiet at det vil 

observere prinsippene av demokratisk sentralisme, syntetisere de beste aspektene av 

kapitalisme og sosialisme og sist men ikke minst etablere en dialektisk link mellom 

regjeringen og folket, samtidig som det å bistå Rahbar
95

 og Farmāndar
96

 med å både fullføre 

sin hvite revolusjon – nå som det ble kalt for “Sjah-folket  revolusjon” – og lede sitt folk mot 

den nye store sivilisasjonen.
97
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Året 1975 gikk mye av partiets krefter til å bygge opp en nasjonal utbredt 

organisasjon. Nå kom nesten alle samfunnsområder under kontrollen til dette partiet, altså 

majles’ (majles tilsvarer stortinget i Norge) sine medlemmer, media, utdanningssystemet, 

turisme, helse og sosial velferd, kunst og kultur, osv. Kort og godt interfererte partiet i alle 

deler av samfunnet for å utøve sitt herredømme, som for eksempel det å tvinge folk til å 

stemme i majles valget i juni 1975. Renessansepartiet intensiverte statskontroll over lønnet 

middelklasse, den urbane arbeiderklassen, og de landlige gårdslagene. Til og med begynte 

staten å true med og komme inn i områder til grupper som tidligere drev selvstendige 

virksomhet, nettopp den tradisjonelle middelklassen, spesielt bāzāriene og de geistlige.
98

 

4.5 Fedāyān-e eslām (Selvoppofrere av Islam)  

Fedāyān-e eslām
99

 var en islamistisk bevegelse som ble etablert i 1945 og ledet av 

Navvāb Safavi (f.1924 i Teheran og henrettet i 1956)– sønn av en geistlig. Lederne til denne 

organisasjonen hadde sin bakgrunn fra religiøse intelligentsia som kom fra veletablerte 

familier. De fleste av deres tilhengere var håndverkere og kjøpmenn fra bāsārene.
100

 

Navvāb Safavi og Fedāyān-e eslām var skikkelig bekymret for den innflytelsen som 

fremmede hadde i Iran. Safavi mente at sjelen, eiendommen og religion til muslimene var 

under sterk angrep fra de fremmede. I følge ham hadde angrepet funnet sted i form av 

plyndring av natur ressursene, undergraving av sharia, grunnet sekulære syn, og samtidig 

marginalisering av økonomiske, sosiale og politiske forskrifter av Islam. Derfor anså både 

Safavi og Fadāyān-e eslām det ganske obligatorisk å forsvare Islam og muslimer i jehād
102

 og 

hvis det ikke handles raskt nok, ville situasjonen forverres ytterligere. De tok for seg dermed 

kursen av politiske vold i troen om at det var legitimt av konseptet til defensiv jehād. Safavi 

argumenterte ganske sterkt for Islam til å omfavne alle aspekter av livet i et detaljert program 

slik at Iran måtte bli et totalt islamsk land. Han hadde faktisk en utopisk visjon av Iran som en 

moralsk stat regjert av Islam, og på denne måten ville landet bli frigjort fra kriminalitet, onde 

og alt det som kunne ødelegge landet.
102
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Fedāyān-e eslām
 
var en av de første fundamentale organisasjonene i den muslimske 

verden. Denne organisasjonen ble formet av en sirkel av mindre geistlige og bāzār lærlinger. 

Organisasjonen ville ikke bare kreve implementering av sharia i samfunnet, de gikk så langt 

som det å bruke vold mot de frafalne – her siktes mot de som faller fra Islam. En rekke 

personer ble myrdet av denne organisasjonen etter at Āyatollāh Sayyed Abol-Qāsem Kāšāni– 

en kjent Āyatollāh som var en aktiv geistlig på den tiden – enten uttalte dem til å være 

“hemmelig Baha'i
103

” som Hezhir ‛Abdul-Hossein eller fordømte dem til å ha forhandlet med 

britene angående oljeavtalen som general ‛Ali Razmārā, og ikke minst prøvde organisasjonen 

å drepe Moṣaddeq siden de mente at han nektet å gjennomføre sharia. Enkelte mistenkte at i 

de senere år hadde Kāšāni og Fedāyān-e eslām utviklet hemmelige forbindelser til 

utenlandske makter til tross for måten de opptrådte.
104

  

Denne organisasjonen brukte myrding som et politisk våpen.  Etter kuppet i august 

1953 moderniserte Fedāyān-e eslām verken sin politikk eller handling. Moḥammad Reẓā Šāh 

gav ordren om en stor kampanje mot hele organisasjonen hvor dens medlemmer og 

sympatisører skulle bli arrestert og rettssaker skulle igangsettes for de mistenkte av drapene 

som skjedde. Kāšāni som hadde sterkt bånd til denne organisasjonen ble fengslet med en gang 

men ble løslat fra fengsel når han i offentligheten gikk ut og dissosierte seg fra organisasjonen 

og hadde i skjult og privat lovet å ikke protestere mot de kommende henrettelsene av de 

ledende personlighetene i organisasjonen. Selv om noen ledere av organisasjonen inkludert 

Navvāb Safavi, Xalil-e Tahmāsebi og Moẓaffar ‛Ali ble henrettet, så fortsatte organisasjonen 

å eksistere.
105

 Altså var denne gruppen bestående stort sett av unge fundamentalister som 

myrdet personer de mente var fiender av Islam.
106
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Baha'i blir i en kortfattet form definert slik i den store norske leksikon (http://snl.no/baha'i): 

Baha'i er en religion av iransk opprinnelse som ble etablert i andre halvdel av 1800-tallet. Tilhengerne kalles 

baha'ier og baha'i-troen er en av verdens raskeste religioner; på verdens basis finnes det rundt 6 millioner 

baha'ier. Religionen har intet presteskap og legger liten vekt på felles kultus. Bærende i religionen er en 

enhetstanke: Det finnes bare en Gud, uendelig opphøyet over menneskets erkjennelse. Troen bygger på profeten 

Baha'u'llahs åpenbarte skrifter. Religionen har sitt verdenssenter på Karmelfjellet i Haifa, Israel, i form av et 

vakkert tempelområde. 

104 
Abrahamian, 2008, s. 116. 

105 
Hiro, 1985, s. 38. 

106 
Keddie, 1981, s. 133. 

http://snl.no/baha'i


 

34 

4.6 Mojāhedin-e xalq (Folkets krigere/frihetskjempere)  

Når oppstanden i 1963 endte med det at ledende Frihetsbevegelsens medlemmer og 

ikke minst noen av dets yngre medlemmer ble arrestert og fengslet, gikk det derfor opp for de 

unge medlemmene – som allerede var i mot ledernes reformistiske metoder – i 

frihetsbevegelsen at fredlige og reformistiske tilnærminger ikke når frem. De mest kritikerne 

mot reformistiske lederne i bevegelsen var nok Moḥammad Ḥanifnežād, Sa‛id Moḥsen og 

Ḥossein Nikbin. Denne gruppen startet dermed med å rekruttere nye medlemmer fra islamske 

studentforeninger i Teheran Universitetet som var tilsluttet Frihetsbevegelsen. I 1966 kommer 

‛Ali Aṣġar Badi‛zādegān sammen med dem også, men Nikbin forlater gruppen i 1968 til tross 

for det at han anses å være hoved teoretikeren bak Mojāhedin-e Xalq
107

.
108 

Mojāhedin-e Xalq utviklet seg overveiende fra den religiøse fløyen av nasjonale 

fronten og spesielt fra Frihetsbevegelsen. Organisasjonen ble dannet av tidligere 

frihetsbevegelsens medlemmer i 1965, altså Moḥammad Ḥanifnežād, Sa‛id Mohsen, 

Mohammad Asġarizāde, Rasul Moškinfām, ‛Ali Aṣġar Badi‛zādegān og Aḥmad Reẓā’i. De 

fleste av Mojāhedin medlemmene var fra den unge generasjonens intelligentsia og var sønner 

av religiøse kjøpmenn, bāsār handelsmenn, prester og tradisjonelle middelklasse familier.
109

  

Denne organisasjonen drev med publisering av radikale litteraturer, myrding av 

prominente ledere fra regjeringen, bank ran, bombing av regjeringsbygninger, osv. Den 

begynte sin terrorist aktiviteter og ekspanderte sitt nasjonale og internasjonale nettverk.
110

 Da 

det var delte ideologier innad organisasjonen, nemlig marxisme og sjiisme, var det ganske 

naturlig at organisasjonen endte med å bli to separate organisasjoner i perioden 1975 – 1979, 

altså den islamistiske og marxistiske. De ledende personlighetene fra begge organisasjonene 

var enten drepte eller fengslet, altså etter sin etablering og frem til 1978 hadde rundt 100 

medlemmer blitt drept hvor av litt over 2/3 fra den islamistiske fraksjonen og resten fra den 

marxistiske gruppen. Dette hadde sin negativ effekt og følge på begge organisasjonene i form 

av lavere medlemskap og mindre kapasitet for å kunne utfordre regimet.
111
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4.7 Fedāyān-e xalq (Folkets selvoppofrere) 

Fedāyān-e Xalq
112

 ble etablert på slutten av 1960-tallet. Her har vi for det meste den 

nye generasjonen av politiske aktivister som mener at fredlige og reformistiske tilnærminger 

er ganske irrelevante. I kontrast til den gamle generasjonen som anså britenes kolonialisme 

som hovedfiende fra utlandet, så den nye generasjonen på amerikanerne og deres tropper som 

en imperialsistisk trussel. Medlemmene herfra tilhørere for det meste den fremvoksende 

middelklassen. På samme måte som Mojāhedin-e xalq mente også Fedāyān-e xalq at de 

tidligere formene for politiske motstand mot sjah regimet har feilet, grunnet regimets 

brutalitet mot opposisjonelle politiske partier. De mente at tiden for fredlige politiske 

aktiviteter var over da sjah regimet hadde blitt forvandlet til et fascistisk regime.
113

  

Denne organisasjonen fikk det navnet rundt mars 1971 og var ikke minst etablert av to 

separate grupper som hadde sitt utspring fra midten av 1960-tallet. Her har vi studenter som 

står bak dannelsen, altså Bižan Jazani, ‛Abbās Surki, ‛Ali Akbar Safā’i Farhāni, Moḥammad 

Āštiāni, Ḥamid Ašraf, Mas‛ud Aḥmadzāde og Amir Parviz Puyān. Fedāyān-e xalq mente at 

Iran hadde blitt forvandlet fra et føydalt system til et kapitalistisk system som var totalt 

avhengig av Vesten. De gikk for mer og mer gerilja krigsføring.
114

 Sammen med Mojāhedin-e 

xalq og andre små islamistiske og marxistiske grupper stod denne organisasjonen for mange 

bombinger, myrdinger og forsøk på å kidnappe kongelige familiemedlemmer.
115

 

Denne organisasjonen i likhet med Mojāhedin-e xalq var ganske ulikt fra Nasjonale 

Fronten og Frihetsbevegelsen da de to førstnevnte gikk for å gjøre slutt på sjah regimet og 

fordømte ganske sterkt alle former for samarbeid med sjah regimet. Deres politiske hovedmål 

var å styrte monarkiet og ikke minst var ganske mye av deres litteratur viet til blind kritisisme 

av både dårlige og gode sider av alt det som hadde med Pahlavi å gjøre. Det fantes ingen 

forslag i form av forbedring til noen av de eksisterende forholdene eller det å bygge opp et 

eventuelt nytt Iran.  Dette skyldtes jo det at Fedāyān-e xalq som alle de andre opposisjonelle 

gruppene kunne ikke engang se for seg demontering av hele monarki systemet.
116
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4.8 Xomeini: Islamistenes lederfigur 

 I dette del kapittelet prøver jeg å gi et nokså tydelig bilde av hvem Xomeini var og 

hvilke visjoner han hadde for Iran og det iranske samfunnet. 

Āyatollāh Sayyed Ruḥollāh Xomeini f. 24sept. 1902 – d. 3juni. 1989 var en iransk 

sjiamuslimsk geistlig. Han ble født i byen Xomein og fikk navnet Ruḥollāh Mousavi. Det var 

først i 1950-årene at han fikk tittelen Āyatollāh. I 1964 ble han tvunget i eksil fra Iran for sin 

konstante kritikk av regjeringen til Moḥammad Reẓā Šāh Pahlavi. Han ble sendt til Tyrkia og 

senere flyttet til Irak, der han i 1969 hadde begynt med sine forelesninger i Najaf (Najaf er en 

by i Irak og regnes som en av de mest hellige stedene for sjiamuslimer). Han gjorde sine 

ideer, om hvordan en islamsk stat skulle dannes, ganske tydelig gjennom disse forelesningene, 

og her fortsatte han sine politiske aktiviteter inntil han ble tvunget til å forlate landet i 1978 og 

dro derfor til Frankrike. To uker etter at sjahen hadde forlatt landet, kom Xomeini tilbake til 

Iran, altså 1.feb.1979.
117

  

Xomeini hadde blitt påvirket av forskjellige tenkere og her nevner jeg en av dem, altså 

Jamāl al-Din Asadābādi (f. 1838 – 1897) kjent som al-Afġāni
118

. Jeg har ikke tenkt å gå særlig 

inn på hva al-Afġāni stod for men kort og godt mente han at Islam var ikke kun en religion 

men en hel sivilisasjon med behov for radikale endringer til å kunne befeste seg. I følge al-

Afġāni var muslimske ledere svake, korrupte og ganske mottakelige for utenlandske 

manipulasjoner. For ham var Islam dypt aktivist siden den påvirket sine troende til kamp mot 

despotisme og kolonialisme, samtidig som det at Islam var en religion av vitenskap, aksjon, 

hardt arbeid, kamp og reform, og sist men ikke minst innebærer Islam vanskelige ansvar.
119

  

 I 1943-1944 ble Xomeini’s sin første bok, Kašf al-Asrār
 
(Oppdagelse av 

hemmelighetene), publisert. Denne boken var et punkt – for – punkt tilbakevisning av boken, 

Asrār-e Hazār Sāl-e (Hemmeligheter av tusen år) skrevet av ‛Ali Akbar Ḥakimzāde som var 

en av Aḥmad Kasravi’s disippel (Aḥmad Kasravi, en kjent iransk historiker og lingvist som 

var en av de ledende anti-geistlige historikerne i Iran). I Xomeini’s bok kommer det tydelig 

frem at han har tenkt på ulike former for regjeringer generelt og islamsk stat spesielt. Den 

sistnevnte statsformen går ut på at regjeringen er definert på basis av islamske verdier og er i  

117 
King, 2007, s. 12-14.  

118 
al-Afġāni var en kjent politisk aktivist og en islamsk ideolog i den muslimske verden på 1800-tallet.

 

119 
Martin, 2007, s. 100-101. 



 

37 

mer eller mindre grad ansvarlige for den islamske loven. Det hevdes a Xomeini ikke hadde 

erklært monarkiet til å være illegitime av natur men at han tok det negative synspunktet frem 

og sa at samarbeid med urettferdige regjeringer var bedre enn å leve uten regjering i det hele 

tatt.
120

 Xomeini mente at til tross for måten de ulike regjeringer har i fortiden undertrykt 

‛olamā på, har de alltid vært med på å støtte regjeringene i arbeidet for å administrere landet. 

‛Olamāene har aldri ønsket å undergrave regjeringen, og skulle det være et tilfelle der ‛olamā 

har satt seg opp mot en spesiell sultan, skyldtes det nok ‛olamāenes misnøye mot den aktuelle 

sultanens eksistens som har vært i strid med interessene for landet.
121

  

Han påpekte at dersom det skulle oppstå vanskeligheter for landet i dag, ville nok 

mojtahedene
122

 brette opp ermene og komme frem for å bistå regjeringen slik at 

vanskeligheten blir bekjempet. Denne samarbeidsviljen som finnes hos mojtahedene, til tross 

for en urettferdig regjering, vil komme frem da det anses som en plikt for dem å hjelpe sitt 

land ut av hvilke som helst kriser og vanskeligheter, uansett garden av faren som de ville 

innebære. Dette understreket Xomeini i det han mente at presteskapet var beskyldt for å ha 

villet og vise et ondt bilde av regjeringen.
123

  

 Xomeini’s argument mot lovgivning, implisitt den vestlige formen av 

konstitusjonalisme, er tredelt:
124

  

 Lovgivning vil introdusere defekte lover 

 Lovgivning er ikke passende for Iran 

 Lovgivning vil innbringe landet all det onde fra Europa 

Xomeini hadde mange praktiske forbehold om hvordan en konstitusjonell regjering 

ville fungere for Iran, der en av bekymringene var om måten valg ordninger skulle bli 

kontrollert av de ledende elitene i samfunnet slik at det skulle heller gagne dem enn  
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ivaretakelsen av hele samfunnets interesser. For ham virket det slik at konstitusjonalisme, 

kommunisme og diktaturskap er forkjellige fra hverandre kun grunnet deres navn, mens når 

det gjelder innholdet er de alle likeverdige i den forstand de er selvsentrerte med deres egne 

interesser i fokus. Xomeini argumenterte mot representasjon, en pilar i et konstitusjonelt 

system, i det representantene ble valgt enten ved tvang eller gjennom bestikkelser og at disse 

representantene benyttet dermed sine kontorer og stillinger til å plyndre landet med vilje. Ikke 

nok med dette, kritiserte han representasjon med et ytterligere problem som ville dukke opp 

for Iran, nemlig det at majoriteten av det iranske folket ikke forstod representasjon og valg og 

ikke minst rettigheter og plikter som representantene har.
125

  

The majority of the people know nothing of representation and its duties and the limits of authority. For 

this reason, in those provinces which have populations of more than 200,000 not more than 10,000 – 

12,000 forms for elections are distributed, and in that case representation is oppression, and its precepts 

injustice, and therefore cannot be justified. Secondly, there have been 14 elections in Iran, and everybody 

has seen that, whether in the period before the dictatorship, or during that disgraceful time, or afterwards, 

that is the present, representation has not been a means of spreading justice and freedom.
126

  

Han påstod at lovgivning, representasjon og hele det konstitusjonelle systemet 

identifiseres med lover fra Europa og dermed fungerer som mulige virkemidler for 

penetrasjon av Iran. Det kommer tydelig frem av Xomeini’s bok Kašf al-Asrār at han på den 

tiden vurderte muligheten for et bedre regjeringssystem i landet, nemlig en form for 

rådgivende system under kontroll av ‛olamā. I følge ham måtte denne visjonen av rettferdig 

regjering søkes i sharia lovene og implementering av disse ville være de første prinsippene av 

statsstrukturen. For å kunne oppnå et rettferdig styresett, altså Guds styre, må derfor 

regjeringen være dyktig i rettsvitenskap og dens administrasjon bør fungere til fordel for 

folket og landet. Altså en stat der den er under strengt tilsyn av ‛olamā og ikke regjeringen.
127

 

Denne formen for tilsyn blir redegjort for i det kommende sitatet. Med et raskt blikk vil man 

fort oppdage at ‛olamā skal få mer kontroll da det er de som anses å være de mest rettferdige 

og ærlige menneskene som med fromhet skal foreta seg tilsynsoppgaven, siden de er totalt 

opptatt av det beste for landet og folket og hvor det er null fokus rettet mot egne interesser. 
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The establishment of a council (majlis) to set up a government or change a regime. The council would 

consist of the exalted and just fuqaha and mullahs, who, with fairness and cooperation and piety, and 

without motives of personal interest and appetite, would deliberate on the election of a sultan for the 

benefit of the country and the people, and then will choose a just sultan who will respect the laws of Islam, 

the laws of the land, which are based on the divine law. We do not say, and we have not said the the shah 

should be a faqih, or that he be militarily strong, but that he must not transgress fiqh, which is the 

customary law of the country.
128

 

Xomini’s hovedpolitisk avhandling / verk, Ḥokumat-e eslāmi (Islamsk styre), begynte 

faktisk som en serie av forelesninger i Najaf (Najaf er en by i Irak og regnes som en av de 

mest hellige stedene for sjiamuslimer) i perioden 1969 – 1970. Etter korrigering av Xomeini 

selv ble dermed disse tekstene utgitt som bok på persisk i høsten 1970.
129

  

Xomeini mener at basert på både Sharia og ikke minst sunn fornuft burde det gå 

ganske lett opp for oss at man ikke må la en regjering få frie hender, da den kan med sine 

overtredelser skape hindringer for Islams lover og systemer. I denne boken påpeker han det 

som har blitt beskrevet om Farao i Guds ærverdige bok, Koranen. Det understrekes at et 

menneske som er troende og gudfryktig ikke kan leve under et faraoisk styre, der det heller 

undertrykker og forderver samfunnet enn å forbedre det. Derfor vil menneskene i et slikt 

samfunn stå overfor to valg og ikke tre. Det første er å bli tvunget til å begå syndlige 

handlinger og det neste er å gjøre opprør og kjempe mot de falske gudenes styre. Han mener 

at kun den sistnevnte veien er åpen for oss slik at man arbeider for å ødelegge de korrupte og 

fordervede systemene og samtidig ødelegge symbolet på urettferdighet og de urettferdige 

herskerne. I følge Xomeini har alle muslimer en plikt – uansett hvor de enn oppholder seg – 

om å skape en seierrik og triumferende politisk revolusjon for Islam.
130

  

Av det som ble sagt rett ovenfor, kan man lett konkludere at Xomeini appellerer 

ganske tydelig til opprør og ordentlige kamp for å beseire de urettferdige herskerne. Disse 

herskerne regnes å være korrupte og ikke minst skaper de med sitt styre og makt en stor 

hindring for at Islams lover og systemer får implementeres til sitt ytterste i samfunnet. 
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Xomeini taler for islamsk enhet og nevner imperialistenes kamp for splittelsen av det 

samlede osmanske riket da russerne, engelskmennene og deres allierte delte imperiet mellom 

seg etter å ha beseiret det. Selv om de fleste av herskerne i det osmanske riket manglet evner, 

dyktighet, nødvendige egenskaper og var rene despoter, så var faktisk imperialistene redde for 

at noen gudfryktige og egnede mennesker skulle overta ledelsen av riket og dermed ivareta 

dets enhet, ressurser og styrke. Så snart første verdenskrig var over, delte imperialistene det 

osmanske riket opp i flere småstarter og gjorde noen av dem til sine tjenere.
 
Det at 

imperialistene anvendte sine egne agenter for økonomiske gjøremål i disse landene, fikk 

følgende utfall. Det første var at mange millioner levde i nød og sultet og ikke minst manglet 

nødvendige midler til helse og utdannelse, og det andre var at enkelte personer som drev med 

utstrakt korrupsjon ble utrolig rike.
131

  

Xomeini taler for islamsk statsstyret for å kunne unngå urettferdighet, forræderi, 

moralsk korrupsjon, kjetteri i de muslimske landene og fiendenes (imperialistene) innflytelse i 

muslimske saker. Dette kan oppnås dersom man har en regjering som er ledet av en pålitelig 

og gudfryktig hersker som ikke avviker fra den islamske rettslæren og gjør seg heller ikke 

skyldig i korrupsjon. I følge Xomeini har Islam ikke fått mye innflytelse i de muslimske 

landene slik som det burde, noe som skyldes splittelse, svakhet og tilbakegang i den 

muslimske verden. Disse ovennevnte elementene har derfor banet veien for imperialistene til 

å innføre egne forgiftede tanker og kulturer i de muslimske landene og dermed forårsake tapet 

av det gode styret som muslimene hadde opprinnelig.
132

  

 Han understreker viktigheten av to nødvendige egenskaper som en leder bør ha til å 

kunne styre muslimene i et islamsk styre. Det første er at herskeren bør kjenne til Islams lover 

slik som hadith befaler. Det andre er at herskeren må ha den høyeste form for gudstro, god 

moral, rettferdighetssans og være fri for synd. Disse to egenskapene er utenom de vanlige 

attributtene som intelligens, modenhet og lederevner.
133

  

Ut i fra det som har blitt skrevet her, kan det konkluderes at Xomeini hadde visjoner 

om en stat som skulle baseres på islamske lover og styrt av de rettslærde, da rettferdigheten 

kommer kun frem i det et samfunn blir ledet og styrt av noen ledere som kun retter fokus mot  
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folket og landets interesser, og arbeider for et samfunn fritt for korrupsjon, sult, nød og 

urettferdighet. Han tilbakeviser i historien om imperialistenes rolle og innflytelse i muslimsk 

land der det har ført til fatale konsekvenser som sult, splittelse, korrupsjon og villedet dem fra 

å bli en helhetlig enhet. Et muslimsk land bør i følge Xomeini basere seg på de lovene som er 

gitt av Gud og skrevet i de hellige skriftene, da dette anses som den ene og sanne rettsnor for 

styring av landet og regulering av ulike samfunnssaker, fra familieforhold og helt opp til det 

offentlige rom. 

 Det må nevnes at Xomeini var ikke ensom i den forstand at han skulle senere ta del og 

ikke minst lede revolusjonen. Under Fedāyāne eslām snakket vi litt om Navāb Safavi, men 

her er det like viktig å si noe kort om Mortaẓā Moṭahhari som var en av de ledende figurene 

innen islamisme i den tiden da Xomeini levde i eksil. 

  Moṭahhari var tidligere student av Xomeini og faktisk den personen som er regnet å 

være en av lederne for bevegelsen frem til 1978 og der han i tett kontakt med Xomeini i eksil 

prøvde å fungere som hans (Xomini’s) sjel i landet.
 
Moṭahhari tok del i Fedāyāne eslām og 

støttet deres politiske synspunkter men var ikke særlig begeistret for væpnet kamp. Han var 

også aktiv i mange ulike islamske foreninger som hadde vokst frem av initiativtakerne 

Bāzargān og Tāleqāni, blant den intellektuelle middelklassen. Han har skrevet mye om 

religiøse temaer, spesielt de som har politiske og sosiale relevanser, på et ideologiske og 

intellektuelt nivå som sjelden er tangert og berørt av andre. Moṭahhari forble lederen for 

anjoman-e māhāne-ye dini som var en religiøs forening hvor den arrangerte månedlige 

seminarer og der mange deltok. Denne foreningen ble finansielt støttet av velstående og rike 

bāsārier. De seminarene som ble holdt, forsøkte å demonstrere relevansen av Islam til saker 

som var aktuelle og samtidspreget, og ikke minst skulle de samtidig oppmuntre til 

reformistisk tenkning blant ‛olamā. Disse seminarene ble senere publisert i form av bok, noe 

som ble forbudt etter opprøret i 1963. Han var også fengslet for sine politiske aktiviteter som 

mange andre under sjahens styre. I sitt arbeid for reformistisk agenda og sin kamp for 

påvirkning av de unge passet han alltid på å ikke provosere regimet utilbørlig.134 
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Kap.5 Perioden 1978 – 1980 

 Dette kapittelet består av to del kapitler der forskjellige temaer blir drøftet. Det første 

del kapittelet dreier seg om den typen av media som ble brukt under revolusjonen og den 

måten som revolusjonen ble fremstilt i den britiske pressen. Det andre del kapittelet tar for seg 

analysen av revolusjonsløpet med et fokus rettet mot de ulike sosiale og politiske gruppers 

roller og motiver under revolusjonen. 

5.1 Typer av media anvendt i Iran under revolusjonen, og den britiske pressen 

 I nåtiden har det blitt slik at media er både en viktig del i politiske problemer og 

løsninger av disse problemene.  Media innehar essensielle elementer i undertrykkende 

politiske struktur og kan også fungere som verktøy for deres styrting. Altså kan media 

anvendes av staten til å etablere egne definisjoner av politikk, sine versjoner av historien og 

ikke minst er media en viktig del av ideologisk statsapparat og anses som en av kreftene for 

undertrykkelse. På samme tid fungerer media som et slags verktøy for folkelig mobilisering 

og bidrar til utvikling av alternative historier og fremmer opposisjonell kultur.  Media utgjør 

ressursene for at folkelige bevegelser kan uttrykkes, særlig i de regimene som undertrykker og 

hvor det ikke eksisterer offentlige rom for politiske aktiviteter kan media forårsake 

politisering av kulturen. Media kan ikke lenger bli utestengt fra analysering av prosesser 

relatert politiske transformasjoner, kjent som revolusjon.
135

  

I Iran etablerte det kongelige diktatur et singel / enkelt politisk parti, Renessansepartiet 

(Rastāxiz partiet), massemedia ble kontrollert av staten og det hemmelige politiet, SAVAK, 

overvåket enhver offentlig virksomhet. I en slik stat som Iran ble da politiske grupper og 

partier, foreninger og interesse grupper med deres regelmessige og åpne møter og samtidig en 

uavhengig politisk presse eller media totalt omskrevet.
136

  

Da SAVAK overvåket hele det offentlige liv og det kongelige diktaturskapet 

kontrollerte enten direkte eller indirekte alle former av uttrykk/ytringer, slik at ingen 

autonome politiske partier, uavhengige arbeidsforeninger eller interesse grupper var tillatt, 

kan det ganske lett konkluderes med det at i Iran fantes det dermed ingen offentlige sfære.
137 
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Men situasjonen var litt annerledes for de religiøse lederne, og den oppsummeres kort 

i det nedennevnte sitatet: 

In Iran, as in Poland, the Philippines, and elsewhere, public “space” could also be found within the 

religious networks. The religious leadership often possessed far more extensive and far more culturally 

appropriate resources for mobilization than did the secular intelligentsia. The resources of the religious 

leadership in Iran included a nationwide network of physical spaces – the mosques – that were points of 

public assembly, the only such network not penetrated by the state.
138

 

 De nye teknologiene for kommunikasjon bidro til åpning av en potensiell offentlig 

sfære for meningsforskjeller i Iran. Lydbånd (audiotapes) forble elektronisk forlengelse av de 

religiøse institusjonene og dets politiske diskurs, mens for de sekulære gruppene ble 

fotokopierte løpesedler/uttalelser (photocopied leaflets) det foretrukne våpenet. Det var 

bruken av disse to verktøyene som går under “small media
139

”, gav stemmene til det som 

skulle bli en enorm folkelig bevegelse.
140

 

 Bruken av kassetter har foreligget i iransk historie som opposisjonelles form for 

kommunikasjon. Så tidlig som i 1964 anvendte Xomeini denne metoden for å ta opp prekener 

fra sitt eget hjem og dermed sende kopier til respektive viktige religiøse sentre under sin 

husarrest i Iran. Xomeini’s kjente tale i 1963 i Qom (Qom er en av sjiamuslimenes helligste 

byer og sentrum for teologisk utdannelse i Iran) ble tatt opp og dermed sirkulert ganske presist 

og veldig kjærkommet i Teheran og andre steder, og ikke minst ble det reprodusert av 

studentaktivister. Det må nevnes at kassetter som ble tatt opp av Xomeini’s prekener – først i 

Tyrkia og deretter i Najaf i Irak – under eksil, brakte pilegrim reisende de med seg hjem til 

Iran etter å ha vært i Karbala (Karbala er en by i Irak som er et viktig valfartssted for de 

sjiittiske muslimene). Det å gå i eksil har i tillegg til å være et regimepålegg også vært ganske 

selvettertraktet. Å leve i eksil har vært et repeterende motiv i det iranske politiske liv og som 

oftest har det blitt benyttet som en ny tilværelse og et nytt rom for fortsettelse av politiske 

aktiviteter.
141
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Da forholdet mellom Irak og Iran var ganske bra på midten av 1970-tallet, var det 

derfor mange iranere som gikk på pilegrimsferd til hellige sjiittiske steder i Irak siden 

grensetvister mellom disse landene var innfridd. Som nevnt ovenfor tok disse pilegrimene 

med seg hjem til Iran talene av Xomeini som hadde blitt tatt opp på kassetter i Najaf (en by i 

Irak) og dermed ble disse ganske lett distribuert gjennom moské nettverk. Da sjahen av Iran 

ble oppreksomme på denne typen av kommunikasjon som fant sted og hvor Xomeini’s 

støttespillere fikk lett tilgang til hans budskap gjennom disse talene, klarte sjahen å overtale 

irakerne om å avslutte Xomeini’s opphold i Najaf, og ikke nok med dette var Xomeini ikke 

velkommen i noen som helst arabiske eller muslimsk land, noe som førte til at Xomeini ble 

tvunget ut av isolasjon og kom seg dermed til Neauphle-le-Chateau (en kommune som ligger i 

Frankrike og ble kjent verden over grunnet Xomeini’s opphold i år 1978) utenfor Paris i 

september 1978.
142

  

 Xomeini kom dermed i senteret for verdens media fokus. På det nye oppholdsstedet 

fikk han masse besøk av verdens fremtredende journalister fra de ulike store kanalene som 

gjerne ville intervjue den usedvanlige revolusjonære lederen. Da Xomeini nektet intervjuer 

over telefon, måtte derfor anvendes kassettopptak. Så den internasjonale 

telekommunikasjonen fra Frankrike tilrettela for en utrolig ekspansjon av kassettproduksjon 

prosessen.  I det huset som Xoimeini leide i Frankrike var det opptaksmaskiner som 

permanent arbeidet for opptak av hans taler og erklæringer og ikke minst dupliserte dem for 

overføring eller transport til Iran.  Det hevdes at fra 1977 var det slik at i Iran ble det snarere 

solgt mange internasjonale revolusjonære sang pluss politisk orienterte materialer i form av 

kassetter, enn vanlige musikk kassetter.
143

 

Som sagt så var produksjonen av fotokopierte uttalelser – kjent som ‛elāmie – en 

annen viktig form for media i løpet av den folkelige bevegelse i Iran. Det er ikke noe nytt med 

dette da det alltid har eksistert en ulovelig hemmelig form for utskrifter av materialer i den 

iranske historien men nå ble det enda mer utbredt blant folket.
144

  

Ulike uttalelser ble nå enten håndskrevet eller maskinskrevet og dermed produsert i 

uttalige mengder. Disse ble enten videreført fra en hånd til en annen, plassert på bilen i  
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gatene, opplest høyt i moskeene, te husene eller andre offentlige steder. Ikke minst ble de 

hengt opp på vegger og trær som kun ble tatt bort av SAVAK og de militære. Produksjonen 

av disse uttalelsene var dermed den faktiske innskrivingen av folket inn i den politiske 

prosessen.
145

 Mange av disse uttalelsene inneholdt fordømmelse av regimet og disse var som 

regel navnløse men det fantes også uttalelser som ofte var underskrevet av ulike politiske, 

religiøse og profesjonelle grupper som hadde et mål bak det å legge ut den type uttalelse. Som 

regel ville disse gruppene holde seg passivt for en viss tid til å se om deres uttalelse hadde 

oppnådd den effekten de forventet, og i motsatt fall begynte de å publisere en ny uttalelse eller 

startet med å igangsette andre former for mobiliserings aktiviteter.
146

  

Den essensielle funksjonen av disse uttalelsene var en kombinasjon av formaning og 

oppmuntring til handling, mobilisering og grunnlag/resepten for ytterligere handlinger. 

Eksempelvis kan man nevne Xomeini’s kommuniké/kunngjøring fra Najaf (en by i Irak) etter 

demonstrasjonen som fant sted i Qom (en by i Iran) i januar 1978. I denne kunngjøringen 

roste Xomeini de modige martyrene for deres handlinger.
147

  

Det må nevnes at nesten alle gruppene som var med på å mobilisere folket mot 

regimet, anvendte slike former av kunngjøringer for å tilskynde prosessen og føre til enda mer 

mobilisering. Disse kunngjøringene bidro til mer fokus på det som skjedde rundt omkring i 

landet. Når folk ble mer oppmerksomme på det forholdet som spredte seg gjennom landet i en 

slags bølgemønster eller av og til eksplosivt, gikk de fleste dermed fra å være passive til å bli 

mer aktive og tok dermed del i opprørene som ble iverksatt mot det sittende regimet. Man kan 

si at i takt med undertrykkingen og den måten som folk ble behandlet på av regimet, vokste 

misnøyen ettersom dagene passerte forbi og dermed kunne disse kunngjøringene med sine 

innhold av synspunkter og informasjoner vekke opprørlysten hos det allmenne folket på en 

raskere måte. 

Det kommende sitatet understreker viktigheten av de ulike publikasjoner som kom i 

hendene til det allmenne folk, og viser den måten disse publikasjonene påvirket samfunnet til 

å bli mer opprørske. Det som var i gang på dette tidspunktet anses å være i sin sjeldne form 

siden tidlig på 1950-tallet: 
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From August 1978 many of the more formal political groupings were also publishing tracts and journals. 

The National Front had its Khabarnameh (Newsletter); Tudeh began to republish its newspaper, Mardom 

(The People); even copies of Kar (Labor) of the Fedai’i guerrila organization began to appear. Haj Seyyed 

Javadi published his own Jonbesh (Movement), and Moghadam Maragheh put out Nehzat-e Radikal 

(Radical Movement). The flurry of spontaneous organizations and public communication was the political 

heart of the revolution. While serious strikes were hurting the economy, this publicity network not only 

was in itself an impressive manifestation of political involvement but also helped to bring to the streets 

some of the most massive demonstrations of contemporary history. Here was a forum for secular 

intellectuals long denied any autonomous political and cultural practice; here was room for young clerical 

activists, students, workers, and many others to learn the rudimentary steps of political organization and 

writing; here were possibilities for public participation, debate, and involvement the likes of which had not 

been experienced in Iran since the early 1950s. The public was forcefully expressing its opinions.
148  

 Basert på Mohammedi og Sreberny-Mohammadi’s forskning på dettet feltet har de 

kommet frem til det at disse ulike revolusjonære løpesedlene/kunngjøringene hadde også en 

annen effekt, nemlig det å fungere som en slags media for å formidle informasjon om det som 

skjedde i landet. Den informasjonen som de gav var som oftest i strid med det som 

regjeringen hadde gitt via tv-kanaler og avisene rundt om i landet. Oppsummert kan man si at 

mange av disse kunngjøringene stod for det å fremme solidaritet, agitasjon, mobilisering, 

bevæpnet kamp som reaksjon mot regimets undertrykking, korrupsjon, myrding også videre.  

Vi ser en klar tendens for påvirkning hos det vanlige folket på grunn av bruken av 

disse to typene av “small media”. På den ene siden innholdt de ren informasjon om de 

aktuelle hendelsene og det reelle forholdet, ut i fra deres ståsted, som eksisterte i samfunnet, 

mens samtidig på den andre siden var de sterkt belagt med klare og tydelige motiver som det å 

fremme mer opprør, motstand i form av demonstrasjoner og enkelte ganger bevæpnet kamp 

mot regimet. Den fremstillingen som fant sted om situasjonen i Iran på den tid, basert på disse 

to media kanalene, førte til vekst av en sterkere misnøye mot sjah regimet blant folket på 

nesten alle kanter i landet. Solidaritet som var nevnt ovenfor, er etter min mening en viktig 

faktor når man snakker om en revolusjon utsprunget fra et folk med ulike etniske og religiøse 

bakgrunn, men til de grader en felles historie og ikke minst en lik skjebne. Når man bryter 

barrieren for ulikhet grunnet språk, religion, kultur og diverse særtrekk og retter dermed 

fokuset på et felles mål, i dette tilfelle å beseire sjah regimet, blir dermed samholdet sterkere 

og sjansen for seier høyere. Og i de neste avsnittene som kommer, skal jeg si litt om BBC slik 

som Mohammadi og Sreberny-Mohammadi påstår. 
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Da forholdet og hendelsene i Iran ble fortalt med to versjoner, en fra de opposisjonelle 

og det andre fra det sittende maktapparatet, skapte det dermed forvirring om hva som er sant. 

Derfor ble BBC, som en tredje part, oppfattet av mange til å ha pålitelige informasjon om det 

som faktisk skjedde. Det må understrekes at BBC var på samme tid kun i den graden god som 

dets kilder og ressurser kunne tillate. Siden opposisjonen ble mester i å gi informasjon til 

BBC korrespondenter, utartet det seg slik at i den generelle dekningen gikk BBC ganske 

tydelig i retningen av perspektiver tilknyttet opposisjonens bevegelse.
149 

 

Da BBC forble en usynlig aktør i det politiske dramaet i Iran, påbudte daværende Irans 

statsminister, Šarif Emāmi, i oktober 1978 den iranske pressen om en forbedret dekning av 

innenlands hendelser slik at folket ikke vender seg til utenlandske kanaler som BBC. Ikke 

minst understreket informasjonsministeren, ‛Āmeli-Tehrāni, at de iranerne som jobber for 

BBC mener at kanalens kommentarer har forårsaket sabotasje, ødeleggelse og enkelte 

brannstiftelser i landet. Myndighetene i Iran prøvde å merke BBC som stemmen/talerør for 

kolonialismen, og siden de ikke forstod at BBC var en selvstendig institusjon anklaget de 

derfor det britiske regimet og ville holde dem ansvarlig for det som BBC måtte forårsake.
150

  

 Grunnet den nasjonale massemedia streiken som fant sted i november 1978 – januar 

1979 i Iran ble dermed både interne “small media” pluss utenlandske kanaler de viktigste 

kildene for formidling av de daglige hendelser. I tillegg kom disse to nevnte kildene med egne 

analyser av situasjonen. BBC klarte å gi et helhetlig bilde av nesten alt det som måtte foregå i 

de fleste områdene rundt i landet og samtidig viste iranerne deres nasjonale kamp.
151

  

Måten utenlandske media ble oppfattet på og den rollen den hadde var forkjellige 

basert på innenfra og utenfra perspektiv: 

Inside Iran, these channels were used to supplement and validate other sources of information, and gave 

Iranians a sense that the whole world was watching their making history. Abroad, dramatic news photos 

and tropes such as “Islamic fundamentalism” played against the myth of the Shah as the progressive 

modernizer to reinforce an Orientalist hostility toward Moslem fanaticism that would poison international 

relations for some time.
152 
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Jeg skal i kortfattet form gå gjennom de fire ulike fasene av måten den iranske 

revolusjonen ble fremstilt på gjennom de ulike britiske bladene/aviser, basert på boken til 

Vanessa Martin, 2007. Jeg skal ikke nevne hva den enkelte blad/avis har skrevet men heller 

sammenfatter dem og konkluderer med noe under de ulike fasene. Derfor anser jeg det som 

nødvendig å nevne hvilke aviser/blad det er snakk om ved å sitere dem nedenfor:
153

  

The Guardian – liberal; The Observer – Sunday, liberal; The Times – centre right (not published for much 

of the period because of a strike); The Telegraph – right, conservative; The Economist – weekly addressed 

largely to the business world; The Daily Express and The Daily Mail – popular conservative dailies; The 

Sun and The Daily Mirror – tabloids. 

I den første fasen, altså de tidligste månedene mot revolusjonen, prøvde den britiske 

pressen å rette fokuset mot lederne for opposisjonen, klargjøring av sammensettingen til 

interesse gruppene, samtidig som det å understrekke at opposisjonen var ganske uorganisert 

mot sjah regimet, og hvor det ble gitt uttrykk for bekymringer fra ulike grupper vedrørende 

forkjellige ting, eksempelvis måten mobiliseringen foregikk, målsettingene satt og 

demonstrasjonene utartet seg på. Fokuset var rettet mot demonstrasjoner som følge av 

landlige og byfolks områders misnøye grunnet sosiale problemer, noe som hadde sine røtter 

fra den progressive moderniseringen som sjahen hadde satt i gang. Samtidig ble det nevnt at 

disse demonstrasjonene hadde ingenting med religion å gjøre i det hele tatt. Den indirekte og 

ubevisste rollen som Vesten hadde for fremvekst av misnøyen blant det iranske folket, kan 

søkes i den måten sjahen ignorerte grunnloven og hadde gitt avkall på landets rett til Vesten, 

fra iranernes synspunkt.
154

 

 I den andre fasen som strekker seg fra september 1978 – desember 1978 begynte 

media å rette mer fokus på Iran etter den blodige undertrykkingen av demonstrasjonen i 

žāle
155

 plassen.
156
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På det tidspunktet gikk det opp for pressen ganske klart at ‛olamā har tatt lederskapet 

for den store motstandskampen mot sjah regimet. Xomeini hadde blitt etter deres analyse 

betraktet som den innflytelsesrike personen for det som skjedde i landet, og ikke minst 

erklærte Xomeini hellig krig mot sjah uten å ha tatt hensyn til hva de andre Āyatollāhene ville 

si til det. Den britiske pressen begynte i denne fasen om å gå inn i analysen av måten 

religionen og den sosiale bakgrunnen kunne ha gitt grunnlag for det som hendte i Iran. Her er 

det på sin plass å sitere det som The Times utenriksredaktør, Charles Douglas Home, hadde 

skrevet som et forsøk på å forklare rollen moskeen hadde i det iranske samfunnet:
157 

The mosque in an ordinary Iranian’s life is like a cross between a non-conformist chapel and a working 

man’s club. It is often the only form of social gathering; it provides superior welfare services than the state. 

Den britiske pressen gikk så langt som det å råde sjahen til å være en god patriot og av 

overordnede hensyn til vestlige interesser gjøre plass til sin sønn. Samtidig advarte pressen 

om at et prestestyre i Iran måtte forbli stabil slik at amerikanske og russiske interesser i region 

ikke settes i fare.
158

  

 I den tredje fasen som tar for seg perioden januar 1979 – februar 1979 ble det først 

fokusert på personen Xomeini av pressen. Noen påstod at han var talerør/stemmen til folket i 

Iran men hadde fremmedfrykt og var ganske gammeldags tross det å ha vært utenlands i snart 

fjorten år. Det ble også skrevet at folket i Iran har begynt å gi sin fulle støtte til Xomeini og at 

med folkets makt har han klart å skyve bort sjah regimet og den militære autoriteten. The 

Guardian inneholdt en artikkel av Altaf Gauhar (f. 17 mars 1923 – d. 14 november 2000 var 

en statstjenestemann, journalist, dikter og forfatter fra Pakistan) der han sier at Xomeini’s 

bevegelse viste:
159 

an unerring ability to articulate the inner Islamic feelings of the people roused not by theological debate but 

by the injustices of the previous regime and a conviction that an Islamic Republic would bring 

independence, justice and equality … Unfortunately the whole movement in Iran has been seen in the 

western media in terms of its effects on the political and commercial interests of Britain and the USA, not 

in terms of the human beings involved in the struggle. 
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I den fjerde og siste fasen mars 1979 – november 1979 ble pressen mer 

oppmerksomme på Xomneini’s anti-vestlige synspunkter og dermed sympatiserte med 

Bāzargān’s midlertidige regjering. Samtidig kritiserte den britiske pressen det referendumet 

som ble holdt i Iran der folket skulle enten svare ja eller nei til den eneste alternative 

statsformen, nemlig islamsk republikk eller ei. Nå ble søkelyset vendt mot Xomeini’s syn på 

kvinners rettigheter i et ekteskap og særlig i forholdt til skilsmisse, skolesystemet med hensyn 

til blanding av jenter og gutter, og ikke minst vestens kulturelle innflytelse som Xomeini 

skulle gradvis demontere. Samtidig ble det sterk sensur i Iran i det revolusjonsgarde, 

pāsdārān, ble etablert. Dermed ble den britiske pressen mer opptatt av ytringsfriheten i Iran 

og ikke minst sympatiserte med liberale og sekulære meninger i landet. Når det siste utkastet 

av den nye iranske grunnloven ble tilgjengelig i oktober 1979, mente den britiske pressen at 

dette var forferdelig.
160

  

Avslutningsvis her vil jeg ta med et sitat som lydes slik:  

In short, the ayatollah and his successors, whether they be individual theologians or clerical councils, will 

be able to do exactly what they like with no constitutional check at all.
161

 

 Her ser jeg en klar tendens av fokusendring hos den britiske pressen. Fra starten av 

undermineres opposisjonelles krefter da de regnes å være uorganiserte og hvor de fleste 

demonstrasjoner er av karakteren som uttrykker kun sosiale problemer grunnet 

moderniseringen som skjedde under sjah regimet. Dette anså de ikke særlig interessant 

siden deres interesse, Vestens, i landet ikke var betraktet å være i fare. Men dette endret seg 

ganske raskt siden opprørene kom snart under ledelsen av en religiøs person, altså Xomeini, 

som syns å være en innflytelsesrik person og der han ble godt hørt til av de fleste i det 

iranske samfunnet.  På den tiden da de ble oppmerksomme på en eventuell ulempe som 

dette kunne ha for den vestlige verden, gikk de så langt som det å råde sjahen om å gi 

plassen til sin sønn. Og etter hvert som tiden gikk, så jo den britiske pressen at Xomeini 

kom med klare synspunkter om samfunnets struktur, der en av dem var total demontering 

av den vestlig inspirerte kulturen som herjet i landet. Da gikk den britiske pressen enda 

lenger og sympatiserte med de sekulære og liberale fløyene i landet, for å advare 

omverdene om det eventuelle systemet som var på vei i Iran. 
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5.2 Motiver og roller til samfunnsklasser og politiske grupper under 

revolusjonen 

La meg først si noe om den måten som ‛Ali Mir Feṭrus, en kjent iransk forfatter og 

historiker, og Bāqer Mo’meni, en nokså kjent forfatter og venstre orientert person, uttaler seg 

om den iranske revolusjonen før jeg går løs på resten av oppgaven. ‛Ali Mir Feṭrus mener at 

denne revolusjonen ikke burde i det hele tatt endt i noe så islamsk da landet var mer islamsk 

under andre viktige hendelser som den konstitusjonelle revolusjon (1905 – 1911), bevegelsen 

for nasjonalisering av oljen med Moṣaddeq i 1951 og ikke minst opprøret i 1963 med 

Xomeini i spissen. På ingen av disse ovennevnte tidene skjedde en islamsk revolusjon men 

det fant sted i en tid hvor sjahens landreformer og de økonomiske og sosiale forholdene i 

landet hadde skyvet religion til side og hvor religionen var mer konsentrert i enkelte sirkler, 

og der den ikke hadde noen roller i sosiale og politiske endringer i samfunnet. Til syvende og 

sist var det slik at det fantes mange religionskoler så vel som moskeer i perioden 1971-1978 

og der disse nettverkene bidro etter hvert til organisering og mobilisering av religiøse krefter i 

1978.  Frem til 1978 var disse ovennevnte nettverkene – både hemmelige og åpne – under 

kontroll av SAVAK og awqāf (awqāf er et offentlig kontor som administrerer og forvalter 

religiøse stiftelser og eiendommer) og var dermed ikke politisk aktive. En av de grunnene som 

hadde ført til den måten Xomeini uttrykte sin avsky, hat og motvilje mot sjahen på, var 

nettopp sjahens reformer som påførte ‛olamā økonomiske skader i det sjahen minsket 

‛olamāenes rolle og kontroll i landsbyene, som det å kontrollere donerte eiendommer til de 

religiøse og samtidig budsjettering av religiøse skoler og moskeer gjennom awqāf.
162

  

 De politiske aktivistene i Iran på 1970-tallet var stort sett studenter og intellektuelle, 

og de fleste var faktisk ikke-religiøse. Det som skjedde i begynnelsen av revolusjonen var jo 

først disse studentene og intellektuelle som protesterte mot sjahen. Etter denne gruppen torde 

da de religiøse og bāzāriene å komme frem og demonstrere, og ikke minst stenge bāzārene.  I 

starten av protestene var det kun demokratiske slagord som betonet ytringsfrihet, frifinnelse 

av de politiske fangene også videre men derimot begynte det gradvis å komme andre slagord 

på bane som “selvstendighet, frihet, islamsk republikk”. Med tiden begynte dermed de folka 

som var isolerte i byene å ta del i demonstrasjonene.
163
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 Feṭrus mener at, selv om landsbyene utgjorde halvparten av den iranske befolkningen, 

man kan si at den iranske revolusjonen var en by – revolusjon og dens base var hovedsakelig 

byene. Samtidig må det nevnes at de ulike etniske gruppene som var tilhørere av den islamske 

retningen, Sunni, som Kurderne, Balucherne og Turkmennene, var verken før eller etter 

revolusjonen støttespillere av Xomeini. Han mener at det var for det meste studenter, elever, 

funksjonær/offentlig ansatt (kārmand på persisk) og den moderne by borgerskapet. Da 

deltakerne i revolusjonen for det meste bestod av unge mennesker med mye ungdommelig 

iver og lite kunnskap om Irans historie så ble de lett opptatt av en blind politisk radikalisme 

der de tydde til martyrdom.  Feṭrus løfter denne skylden fra disse unge menneskene og 

argumenterer med dette at mangelen på ordentlige politiske skikkelser på den tiden åpnet 

mulighetene for at moskeene og selve religionen kunne fungere som et passende sted og 

lederskap for uttrykk av felles hat og opprør mot sjahen.
164

  

 Den måten som sjahen industrialiserte samfunnet på hadde ikke seg med spredning av 

nye vitenskapelig og teknologiske tenkninger og heller ble det ikke etablert uavhengige 

politiske og demokratiske institusjoner. Makten var konsentrert i hendene til sjahen selv, 

samtidig forgikk det masse korrupsjon i regjeringen og ikke minst lite politiske deltakelse fra 

folket da all av meninger som kunne stille seg i kontrast til regimet ble ansett fiendtlige.   

SAVAK hadde også sterk kontroll over landets politiske og sosiale liv. Alt dette bidro til 

folkets misnøye mot regimet og skapte politisk krise i landet. De intellektuelle og politiske 

kreftene som var aktive i Iran hadde ikke klare politiske mål der folkets demokratiske 

rettigheter skulle settes i fokus men tvert om drev de en bevæpnet strategisk og taktisk kamp 

mot regimet. De politiske partiene og de intellektuelle som fantes både fra venstre og høyre 

politiske fløyer drev heller med å spre den islamske politiske filosofien enn å komme med nye 

politiske tenkninger for landet. For eksempel så snakket Tudepartiet om den nye 

revolusjonære Islam under ledelsen av Xomeini.
165

 

Bāqer Mo’meni i sin bok, Az mawj tā ṭofān, mener at dersom man skal forstå et 

revolusjons kjerne må man søke etter to viktige uatskillige faktorer der det ene er de kreftene 

som deltar i revolusjonen og det andre er de ulike aktørenes mål og slagord. Basert på 

analysen av de to elementene konkluderer han med det at den iranske revolusjonen kan nok 

kalles for lumpenrevolusjon da det var lumpenproletariatet som virket til å være hovedaktøren  
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for revolusjonen, og ikke minst manglet de et strategisk mål tilknyttet en spesiell gruppe.
166

  

Mo’meni mener at når revolusjonen startet så fantes det ingen klare og tydelige tanker 

som kunne ha innflytelse i folket og dermed besvare deres krav. Altså i følge ham skjedde 

revolusjonen i en hast som ikke tillot de revolusjonære gruppene om å gi form til egne teorier 

og bringe det inn i folket. På denne tiden var hele bevegelsen i seg selv ganske revolusjonær 

som hadde ødeleggelse og styrting av monarkiet i sine tanker enn å planlegge eventuelle 

etablering av et nytt system, altså fantes det rett og slett kun et slagord som var konsentrert 

rundt ordet død, nemlig “død over Sjah – marg bar Šāh”.
167

 

Mo‛meni kaller revolusjonen for en lumpenrevolusjon siden det var disse folka som 

for det meste deltok i revolusjonen, og da de ikke tilhører en bestemt gruppe manglet de 

dermed et strategisk mål. Men Feṭrus på sin side går litt lenger i dybden og mener at 

revolusjon var en by – revolusjon og mener at de involverte i revolusjonen var faktisk den 

moderne by borgerskapet, elever, studenter, funksjonærer, osv. Siden Feṭrus kaller det for en 

by – revolusjon så faller også lumpenproletariatet inn i den sammenhengen da de holder til i 

byene, men spesifikt i slumstrøkene grunnet deres sosiale status som tidligere i oppgaven 

under rubrikken Arbeiderne ble redegjort for. 

Feṭrus mener at den iranske revolusjonen burde ikke ha endt i noe islamsk siden 

samfunnet på dette aktuelle tidsrommet var langt fra å være så religiøspreget som det var 

under tidligere revolusjoner og opprør. Men da det ikke fantes noen politiske partier eller 

store skikkelser som kunne ta lederskapet, ble dermed tomrommet fylt av de religiøse og især 

moskeene. Siden de unge var den mest aktive gruppen under revolusjonen og hvor de ikke 

hadde særlig kunnskap om den iranske historien, ble de dermed lett provosert og oppmuntret 

til martyrdom. 

Feṭrus, på et og samme tidspunkt, både forsvarer og beskylder de politiske gruppene 

for den måten de håndterte hele situasjonen på under revolusjonsløpet. For det første mener 

han at under sjah regimet fantes det ikke rom for fritt politisk aktivitet og dette forårsaket lav 

politiske utvikling blant de partiene som fantes der og da, men for det andre mener han at for 

eksempel begynte Tudepartiet å snakke om den revolusjonær Islam enn å satse fullt med eget 

program eller å komme med nye politiske tenkninger.  
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Basert på det som er skrevet her kan man trekke linjen litt lenger og si at de politiske 

og intellektuelle ble til de grader tatt på senga og ikke fikk vokst seg ordentlig frem til å 

kunne tiltrekke seg folket og sette dem på andre tanker enn det religiøse perspektivet som 

syntes å være dominerende. Av redselen for å bli stående alene prøvde de derfor å tilnærme 

seg religiøsrelaterte temaer for å bli delaktige i det som var i ferd med å skje. 

Men slik som Huntington understreker, så er det ikke nok med en gruppe til å føre en 

revolusjon. Det må eksistere flere grupper i samfunn som føler seg tilsidesatt av det sittende 

maktapparatet, og dermed går sammen i en allianse for å uttrykke sin misnøye. Den iranske 

revolusjonen holder seg innenfor denne rammen, da ulike samfunnsklasser og politiske 

grupper tok del i kampen mot sjah regimet. Jeg skal herved fortsette med å analysere de roller 

og motiver som de respektive gruppene hadde under den iranske revolusjonen og måten 

revolusjonsløpet foregikk. 

Bønder har sin hovedinntekt fra jordbruk og når kapitalisering av dette som følge av 

moderniseringsprosses gjør at landbruket kommer under kontroll av et fåtall personer, blir 

dermed bøndene en av taperne i denne prosessen. Dette resulterer dermed i forverring av 

levekår for bøndene sammenlignet med andre sosiale grupper. Siden moderniseringsprosess i 

et land har også innvirking på utvikling av andre områder som utbygging av veier, forbedring 

av kommunikasjon og transport, flere skoler, osv. muliggjør det en bedre kontakt for bøndene 

med omverdenen. Da får de muligheten til å sammenligne sine levevilkår med de andre i 

byene og når de oppdager at de selv har mye dårligere levestandard enn andre sosiale grupper 

og føler dermed at de kan gjøre noe med det, blir de derfor revolusjonære.
168

  

Det var jo nettopp det som skjedde i Iran at mange flyttet på seg fra landsbygda i håp 

om å finne en bedre måte å leve på. Dette skyldtes jo landreformene som sjahen hadde 

kommet med men som ikke kom alle til gode. Disse som reiste ut av landsbygda og kom seg 

inni byene utgjorde en stor del av  lumpenproletariatet. Og i følge Milani var 

lumpenproletariatet politisk passive men derimot ganske religiøs forpliktet. Disse menneskene 

som hadde sine røtter fra landsbyene og fått seg arbeid i byene, så jo en forbedring i eget 

levesett. De var mest opptatt av brød og smør enn politiske spørsmål, samtidig som det fantes 

uttallige fagforeninger der de kunne ta del i. De gikk for det meste til de lokale moskeene og 

ofte ble de gjenforent med folk fra sine egne landsbyer. Ikke nok med det at de klarte og 
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forsterke sine religiøse verdier men til og med forble de en del av det religiøse samholdet. Det 

her kan jo regnes som en av de viktigste grunnene til at de ble mobilisert av ‛olamā og ikke 

minst ble til slutt fotsoldatene for revolusjonen i 1979.
169

  

 Arbeiderne, i sær industriarbeiderne, var i følge Milani en av de største urbane 

klassene på 1970-tallet, men til tross for dette klarte de ikke å utgjøre noen seriøse trussel mot 

sjah regimet og hadde en lav revolusjonær aktivitet. Milani mener dermed at det var flere 

faktorer som virket inn, hvor det første gikk ut på det at arbeiderklassen var en heterogen og 

fragmentert klasse og derfor hadde ikke utviklet noe særlig kollektiv bevissthet, og det var 

heller intet ordentlig samarbeid blant dets medlemmer. Samtidig fantes det innad 

arbeiderklassen både ufaglærte og faglærte, analfabeter og lese- og skrivekyndige, arbeidere i 

både store og små bedrifter, lav lønnede i tradisjonelle industrier og de med høy lønn i 

moderne industrier, osv. For det andre var de fleste arbeidere konsentrert i de store få byene 

som Teheran, Esfahan og Tabriz slik at det ble også håndterlig for SAVAK å kontrollere dem. 

Det tredje var at behovet for arbeidskraft var høyt på 1960- og spesielt 1970-tallet slik at 

arbeidernes lønn økte ganske drastisk. Og de fleste demonstrasjonene som skjedd på den tiden 

var stort sett for høyere lønn enn annet.  Og det fjerde, siden sjah regimet var oppmerksomme 

på arbeidernes revolusjonær potensial og ikke minst var opptatt av økt produktivitet, drev 

derfor myndighetene en politikk som hadde til hensikt å gagne arbeiderne, til og med på 

bekostning av industriherrene og entreprenørene. Her kan man nevne overskuddsdeling 

ordningen i 1963, arbeidsforsikring, minstelønns nivå, også videre. Alle disse ordningene var 

ment for å berolige arbeiderne. Sist men ikke minst understreker Milani at i mange tilfeller 

stod arbeidsdepartementet mot arbeidsgiverne og tvang dem til å kapitulere for arbeidernes 

krav om høyere lønn. Det femte og siste var at frie arbeidsforeninger var undertrykt men 

regimet lot flere ulike syndikater og foreninger etablere seg så lenge de var under overvåking 

av SAVAK. Suksessen av regimets politikk angående arbeiderne betalte seg faktisk i det 

arbeiderne var en av de siste gruppene som tok del i opposisjonen mot sjah regimet når det 

endelig brøt ut.
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Kazemi’s funn støtter opp de funn som Milani har gjort og går enda da dypere i Irans 

fagforeningenes historie tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Han mener at i de to første 

tiårene før Reẓā Šāh kom til makten på midten av 1920-tallet var de ganske aktive men etter 

at han styrket sitt grep om makten, begynte dermed fagforeningenes innflytelse å avta. Og i 

1936 med loven om forbudt for fagforeninger, måtte dermed fagforeningene starte sin kamp 

for retten til organisering. Så artet det seg ut slik at etter sjahens abdikasjon i 1941 begynte 

arbeiderforeningen å ta form igjen. Styrken hos arbeiderforeningen lå faktisk i de største 

byene i Iran, og ikke minst stod Tudepartiet som var det første iranske kommunistpartiet bak 

igangsetting av mange av arbeiderstreikene som skjedd på 1940-tallet. Men når Tudepartiet 

ble anklaget for attentatforsøket mot Moḥammad Reẓā Šāhi og dermed utestengt i 1949, førte 

det til at dets fagforenings aktiviteter ble også forbudt. Altså gikk det slik at etter hvert som 

den sistnevnte sjahen styrket sitt makt, ble det dermed fagforeningenes handlefrihet strekt 

begrenset. Men selv om sjahen kom med mange ulike ordninger som skulle være gunstige for 

arbeiderne, klarte han ikke å vinne deres troskap og det ble flere og flere streiker. Selv om det 

skjedde mange streiker på 1970-tallet og de fleste var av økonomisk karakter, så mener 

Kazemi at de hadde visse underliggende politiske overtoner. Kazemi mener at under 

revolusjonsperioden i 1978 klarte arbeiderne å skape seriøse problemer for sjah regimet. Og i 

følge ham påførte dermed den industrielle arbeiderstryken, med støtte fra andre grupper i 

samfunnet, et alvorlig slag mot sjahens sjanse for overlevelse. Og i følge ham var det kun 

spørsmål om tid for sjahens fall i det oljearbeiderne i sør slo til. Han understreker videre at 

Tudepartiets styrke i de sørlige oljefeltene har alltid vært strek og deres pressens var også 

ganske tydelig i den siste streiken hos oljearbeiderne.
171

  

Mange av bøndene hadde jo ingen andre alternativer enn å dra til byene fordi 

landreformene, som sagt tidligere i oppgaven, ikke kom alle bønder til gode. Ikke bare det at 

folk på landsbyga manglet elektrisitet, innlagt vann, også videre, så måtte de i tillegg selge 

sine varer til den prisen som myndighetene anså riktige for den urbane sektoren. Det at mange 

flyttet på seg til byene skyldtes jo landets høy oljeinntekt og dermed finansiering i store 

industriprosjekter som førte til økt arbeidskraft. Men når det gjelder hvor revolusjonære 

bøndene i Iran var kan man si at de tradisjonelle som ble igjen i landsbygda ikke var særlig 

revolusjonære, og da de er spredt over et stort område i Iran, var det ikke noe form for 

samhandling og samordnende aksjoner mellom landsbyene. Derfor var det snarere den 

gruppen som flyttet fra landbruket og ble an del av lumpenproletariatet, ganske revolusjonær. 
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Som sagt ovenfor, så økte Irans oljeinntekt ganske drastisk etter dannelsen av OPEC 

(Organisasjonen av oljeeksporterende land). Moḥammad Reẓā Šāh planla derfor å bruke mye 

av disse pengene til ulike programmer som skulle gagne samfunnet til det ytterste. Effekten 

var jo det han hadde ønsket seg, nemlig en rask industriell vekst men på bekostning av høy 

inflasjon – især steg prisene på bolig og grunnleggende nødvendigheter. Enda verre ble hele 

situasjonen i det vesten fikk oppleve en nedgangstid i 1976 grunnet høy oljepris og som førte 

til at de ikke kunne kjøpe mer olje, noe som gav en lidende konsekvens for den iranske 

økonomien. Inflasjonen steg 30 prosent og den undertrykte befolkningen ble stadig rastløs.  

Sjahen la skylden på næringslivet og anklaget bāzāriene for prisfiksering, og ikke minst 

fengslet også mange velkjente industrifolk.
172  

Det at sjahen ville komme inn i verdens økonomi gjorde at bāzārene ble fratatt sin 

selvstendige tilværelse og måtte derfor bli integrert inn i den iranske økonomien. Da ble 

utenlandske varer som tekstil importert inn i landet og gjorde at tradisjonelle håndverkere ble 

undergravd. Et slikt eksempel kan tyde på den fiendtlige følelsen som vokste hos bāzāriene 

mot både regimet og ikke minst utlandet. I følge Abrahamian var Renessansepartiet rett og 

slett en krenkelse mot bāzāriene, og ikke minst anti-profitt kampanjen også en høyrøstet og 

påtrengende invasjon av bāzārene. Dermed søkte bāzāriene støtte og beskyttelse hos sin 

tradisjonelle allierte ‛olamā, noe som ikke var deres første gang.
173

  

Vi ser jo her en klar tendens til nærhet og tilknytting til ‛olamā som følge av enten 

tradisjonelt kontakt, slik som bāzāriene, eller den måten som lumpenproletariatet måtte 

komme til samlingssteder for drive med sine religiøse forpliktelser. Det her vil da i sin tur føre 

til enda mer påvirkning fra ‛olama på disse nevnte gruppene. De ble dermed viktige aktører på 

sine respektive måter for å kunne realisere ‛olamāenes politiske mål.  

Bāzārene sammen med den religiøse etableringen var de to eneste sektorene som 

fungerte statsuavhengig. Begge to bidro sterkt til Xomeini med både finansiell støtte og ikke 

minst landsomfattende organisatorisk nettverk. Siden bāzārene var et av de områdene som 

ikke ble overtatt av staten, fungerte det derfor som fokuspunktet for revolusjonen.
174
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Da sjahen ikke hadde full kontroll men til grader innflytelse i bāzārene, fortsøkte han 

derfor å eliminere bāzārenes kontroll over detaljhandel og fordelings nettverk i landet ved 

taktikker som det å ansette koreanske lastebilsjåførene til å transportere varer rundt i Teheran, 

snarere enn gjennom byen.
175

 

Forsøkene fra regimet og det pågående presset som ble ytet for å få kontroll på 

bāzārene gjorde at blant denne samfunnsklassen, som lenge har følt seg frie og fungert som 

selvstendige næringsdrivende, økte det et stigende hat mot regimet og dermed støttet de 

revolusjonen som sagt ovenfor, både finansielt og med organisatorisk nettverk.  

I følge Arjomand var den iranske revolusjonen en urban revolusjon og verken bøndene 

eller industrielle arbeidere hadde noen roller i den. Alle grupper fra den urbane befolkningen 

deltok i opprørene mot sjahen aktivt og aksepterte samtidig Xomeini’s ledelse. Både det 

tradisjonelle borgerskapet fra bāzāren og den nye middelklassen som hovedsakelig bestod av 

skolelærere, statlige ansatte, funksjonærer og de intellektuelle var de to viktigste 

koalisjonspartnerne til den militante geistlige. Grunnen for at koalisjonen mellom de geistlige 

og det tradisjonelle borgerskapet fra bāzāren holdet ut lenge, kan søkes tilbake i både deres 

konkrete klager og ikke minst i den solide historien fra den tiden da sjahen hadde gått til verks 

med ødeleggelsen av seminarer i Mashad (Mashad er en by i Iran som er hellig for 

sjiamuslimer) og samtidig hans anti-profitt kampanje mot bāzār kjøpmenn og detaljister. Men 

koalisjonen mellom den nye middelklassen og de geistlige var ganske ustabil og varte ikke 

lenge. For eksempel begynte Xomeini med likvidering av den vestlig inspirerte 

intelligentsiaen etter å ha blitt kvitt sjah.
176

  

Basert på de visjonene som Xomeini hadde for en islamsk stat ville den sistnevnte 

gruppen som hadde gått i allianse med ham og de geistlige ikke kunne tilpasses inni det 

rammet, og derfor kan man konkludere at samarbeidet med denne gruppen var ganske 

midlertidig og forholdsbasert for å gi mer liv til sterkere opprør og ikke minst involvering av 

flest mulig i motstandskampen mot det sittende sjah regimet. Men siden bāzāriene var en 

viktig finansiell støttespiller og ikke minst i det lange løp ville dele et mer tradisjonelt islamsk 

syn på livet generelt, kan det derfor være viktig å holde dem nærmest mulig da de ikke kunne 

anses som et hinder for Xomeini’s visjon. Og Martin mener at den støtten som bāzāriene gav  
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til moskeene var ganske viktige, da nesten to-tredje del av demonstrasjonene som fant sted i 

løpet av hele revolusjonsperioden ble organisert av alliansen mellom bāzāriene og ‛olamā.
177

  

Den ny voksende middelklassen som var en av følgene av moderniseringen som 

sjahen hadde satt i gang, begynte etter hvert å gå i mot sjahen da de mente at staten 

undertrykte folket og det ikke fantes rom for frie politiske aktiviteter. De var jo selv både et 

produkt av den utviklingen som hadde skjedd i landet og en viktig gruppe som virket inn for å 

ivareta og vedlikeholde det systemet av utdanning, helse, transport, osv. som fantes i landet. 

Hiro mener at denne gruppen bestod av opposisjonelle forfattere, akademikere, politikere, 

advokater og dommere som prøvde å henvende seg til sjah med sine krav gjennom brev, mens 

på den andre siden hadde vi bāzār kjøpmenn og teologiske studenter som tok i bruk militante 

metoder mot regimet i form av demonstrasjoner, prosesjoner og ikke minst kom de i 

sammenstøt med politiet.
178

 Altså spilte ulike samfunnsklasser sine roller basert på det som 

hadde hendt i deres sosiale liv under sjah regimet. Motivet for dem var dermed å forbedre sine 

levekår ved å styrte sjah regimet og deretter bidra til etablering av en ny politisk orden som 

kunne ivareta deres interesser.   

Nå går vi over til de politiske gruppene og begynner med det som Abrahamian mener 

om Renessansepartiet. I følge ham kan målene og det som Renessansepartiet oppnådde, bli 

ansett til å være diametralt motsatt. Renessansepartiet hadde satt seg målet om å styrke 

regimet, institusjonalisere monarkiet ytterligere og forankre staten i samfunnet. For å oppnå 

dette anvendte det virkemidler som mobilisering av folket, monopolisering av forbindelsen 

mellom regjeringen og landet, konsolidering av kontroll over kontoransatte, fabrikkarbeidere 

og folka på bygda. Og viktigst av alt prøvde partiet å forlenge statsmakten inn i de 

tradisjonelle bāzārene og den religiøse etableringen. Men istedenfor å etablere stabilitet, så 

svekket partiet hele regimet, kuttet monarkiet fra landet og intensiverte dermed harme blant 

ulike grupper.
179

 Sjahen ville ha en streng kontroll og overvåkning slik at ingen skulle få en 

smule sjanse til å utføre det minste forsøk på å overprøve hans autoritet og ikke minst 

ødelegge planene som han hadde for landet. Dette skapte dermed i det lange løp utrolig harme 

og hat mot sjah regimet da det kom ganske tydelig og klart til syne under revolusjonen.  
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Tudepartiet var ikke aktiv innenlands siden de hadde blitt forbudt men var aktiv 

utenlands med sin radio stasjon i Øst-Europa og ikke minst publisering av marxistiske 

tidsskrifter og aviser.
180 

Tudepartiet, som en av de venstreorienterte gruppene, bestod stort sett 

av intellektuelle personer som snakket et politisk språk som ikke var så lett å forstå selv om de 

skulle være talerør for arbeiderne i samfunnet. De av dem som hadde blitt i Iran, kjempet mot 

sjahen på en skjult måte og ikke minst nådde deres publikasjoner kun den gruppen av 

samfunnet som kunne lese og skrive og oftest de unge. Og samtidig var det slik at den 

gruppen som hadde reist til utlandet og var involvert i anti-sjah aktiviteter der, forstod ikke 

helt hvordan de skulle kommunisere og blande seg med det vanlige folket når de returnerte 

tilbake til Iran. Den måten som de oppfattet revolusjonen på var langt fra den allmenne 

forståelsen. Altså var det stort avvik mellom det som de tenkte at folket ville ha og hva som 

massene/folket egentlig ville ha.
181 

Det blir dermed ikke så lett å føre eller eventuelt ta del i en 

revolusjon når man ikke klarer å nå massene. Mangel på denne evnen vil selvfølgelig være et 

stort handikap som hindrer adekvate og nødvendige metoder for å kunne mobilisere folk. Men 

som nevnt tidligere i oppgaven så var Tudepartiet en støttespiller for den seneste streiken i de 

sørlige oljefeltene som var et av de viktigste oppgjørene mot sjahen, i følge Kazemi.  

Frihetsbevegelsen var deltakende i alle demonstrasjoner som fant sted samtidig som 

dens medlemmer var aktiv i folkebevegelsen. Da Bāzargān ble oppmerksomme på det at noen 

av Xomeini’s erklæringer ikke kunne settes i konteksten av den reelle situasjonen i Iran, siden 

Xomeini levde i eksil, tok han dermed initiativet av å sende ham sin egen analyse av det 

forholdet som der og da eksisterte i landet.
182 

Dette viser etter min mening mangelen på en leder som kunne både oppmuntre folket 

til motstand mot regimet, samtidig som det at et felles politisk rammeverk ikke var utarbeidet 

med det mål om å kunne omfatte de aller fleste politiske partienes program for en eventuell 

politisk orden. Selv om Xomeini var i eksil kunne hans erklæringer lett bli mottatt av folket 

og dermed føre til mer opprør mot sjah regimet. Derfor så Bāzargān nytten av det at Xomeini 

skulle bli bedre og riktigere opplyst om det aktuelle forhold, for så å kunne ta stilling til 

videre kamp mot regimet utenfra. 
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Etter å ha pratet med Xomeini flere ganger, kom Bāzargān frem til det at uenigheten 

var ganske mye men på grunn av det at Xomeini’s karisma klarte å holde på folkets følelser, 

var det bedre å holde seg inn i den revolusjonære bevegelsen og ikke minst erkjenne 

Xomeni’s lederskap. Representantene til Frihetsbevegelsen hadde sagt til den amerikanske 

ambassaden at grunnet femtiår med diktaturskap har ikke lenger partiet sin egen base blant 

folket og dermed må de ty til aktivitet innad i den revolusjonære bevegelsen
183

 

I de første fasene av revolusjonen var Xomeini’s erklæringer mer av den karakteren 

som berørte temaer som nasjonal uavhengighet, frihet og demokrati, men i de seneste fasene 

kom ideen om etablering av en islamsk republikk tydelig frem.
184

  

Meningen med dette var etter min oppfatning det å kunne oppmuntre folk flest til 

demonstrasjon da de fleste hadde gjennom årene blitt lei av den måten som landet ble styrt på 

og hvor de ulike samfunnsklasser og politiske grupper hadde på sine egne måter led under 

regimets styre.  

I følge Milani var det slik at i år 1978 begynte, særlig mot midten av året, aktivitetene 

å kle seg i nye drakter som det å ødelegge kinoer, banker, regjeringsbygninger, barene, 

vinmonopolene, osv. Disse handlingene var utført ofte av Mojāhedin-e xalq, Fedāyān-e xalq 

og Fedāyān-e eslām. Dette indikerte dermed at de fundamentalistiske kreftene var i ferd med å 

komme mer på banen.
185

  

De tre nevnte gruppene var faktisk de viktige aktørene for utførelsen av handlinger 

mot institusjoner og sektorer som kunne forvandle det tradisjonelle islamske samfunnet etter 

deres mening. De var sterke støttespillere av Xomeini og deltok ganske aktivt for å styrte sjah 

regimet. Da de selv stod for noen av de politiske målene som Xomeini hadde, ble det dermed 

enda lettere for dem å nærme seg ham enn andre organisasjoner som stod i en lengre avstand 

fra hans synspunkter. Men siden realiteten var det at ingen politiske grupper hadde den evnen 

av å opptre alene og lede et folk som var i mot regimet, måtte dermed alle dem danne en link 

til Xomeini.  
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Fedāyān-e eslām ble dannet i 1945 med det formålet om å skape en islamsk stat og 

samtidig utvise alle utenlandske innflytelser fra Iran. Da medlemmene i denne organisasjonen 

hovedsakelig hadde sin bakgrunn fra den tradisjonelle middelklassen pluss bāzārene, søkte 

dermed organisasjonen en islamsk stat som skulle legge stor vekt på både en streng 

implementering av sharia og moderne vitenskap og teknologi.
186 

Mange støttet martyrium 

programmet til organisasjonen og fulgte dermed deres vei mot det å oppnå en islamsk 

regjering / styresett.
187

 Denne organisasjonen fikk jo, som Martin påstår her, ganske bra med 

støtte da deres hovedfokus var å eliminere sjah regimet til hvilken som helst pris slik at veien 

mot det endelige gode islamske samfunnet skulle bli kortere. Et samfunn som etter deres 

mening skulle være rettferdige da det ville bero på islams verdigrunnlag. 

Nasjonale Fronten var også en av de politiske gruppene som klarte å tiltrekke seg de 

fattigste i landet og mobilisere dem til opprør mot sjah regimet. Det ble mye lettere for 

Nasjonale Fronten å utføre sine oppgaver ved å arbeide kontinuerlig mot et tettere samarbeid 

med Xomeini. Karim Sanjābi som var lederen for Nasjonale Fronten nådde store og brede 

avtaler med Xomeini i Paris. Til tross for ulikt politisk ståsted ble de enige om kampføringen 

mot det sittende sjah regimet. Nasjonale Fronten holdt de fleste av sine møter i de 

fattigrammede strøkene i sør Teheran. Ved å vektlegge den økonomiske og politiske 

misnøyen, oppfordret lederne i den Nasjonale Fronten til kamp/handlinger for å velte 

regjeringen i håp for en bedre framtid.
188

 

Selv om sjahen begynte på sin liberaliseringsprosess fra og med januar 1978 til august 

samme år som det at fritt valg skulle holdes i juni 1979, løslatelse av mange fanger, den 

kongelige familien skulle ikke engasjere seg i økonomiske avtaler med regjeringen, antiprofitt 

kampanjen skulle stoppes for å berolige kjøpmennene, teologiske skoler skulle gjenåpnes 

også videre, var det ikke lenger særlig aktuelt da den revolusjonære aktiviteten bare fulgte sin 

egen linje.
189 

Altså prøvde sjahen å berolige folket med disse ovennevnte innrømmelsene til 

opposisjonen men det nådde ikke særlig frem, da samfunnet i sin helhet var på randen av en 

stor revolusjon. 
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Mange av Xomeini’s tilhengere følte nær tilknytting til Frihetsbevegelsen da den stod 

for en islamistisk ideologi, og samtidig satset alle islamistiske bevegelser bevisst på å forene 

seg mot det eksisterende Pahlavi regimet.
190

 Når monarkiet ble avskaffet, valgte Xomeini å 

utnevne Frihetsbevegelsens leder Bāzargān til å forme den første provisoriske regjeringen i 

februar 1979 før det ble holdt en folkeavstemning om en islamsk republikk og tilretteleggelse 

av valg for en forsamling.
191

 

 Frihetsbevegelsen som hadde sine støttespillere blant den eldre generasjonen av 

profesjonelle, teknokrater og statlige tjenestemenn, gikk for et “steg for steg” fremgang i en 

eventuell prosess mot regimeskifte av redselen til å erstatte monarkiet med enten anarki eller 

teokrati. De ville ha en republikk som beholdt statlige hovedinstitusjoner, spesielt 

hæren/militæret og byråkratiet, og ikke minst være islamsk i form men sekulær og 

demokratisk innholdsmessig.
192

 

Man kan konkludere med det at de fleste av politiske gruppene som fantes på den tid 

ikke klarte å nå til samfunnets grasrot uten å danne en forbindelse til Xomeini. Enten å 

tilnærme seg ham politisk eller bistå ham finansielt for at han skulle lede folket under ett mot 

det sittende Pahlavi regimet. Hva som skulle skje etter at sjah hadde blitt styrt, var det ikke 

noe særlig fokus på. Etter min mening regnes dette som den store feilen begått av de ulike 

politiske og, for en gangs skyld, samfunnsklassene som støttet Xomeini. De så ikke hele bildet 

for seg og var ganske kortsiktige i sin kamp.  

En av hovedfaktorene som hadde den negative effekten på måten de politiske 

gruppene håndterte situasjonen på, var all den undertrykkingen som de hadde opplevd under 

sjah regimet. De hadde ikke lov til å utvikle seg politisk nok for å etablere et sosialt nettverk 

som ville støtte deres politiske program. Det eneste partiet som var tillatt til å drive politiske 

virksomhet var nettopp Renessansepartiet som ble etablert av sjah selv.  Hensikten var i følge 

sjah, som tidligere i oppgaven har blitt redegjort for, det å industrialisere landet slik at Iran 

skulle fortest mulig kunne entre i den store sivilisasjonsporten, og den eneste faktoren som 

ville muliggjort dette, var nettopp det å ikke frigjøre rom for utfoldelse av mangfoldige 

meninger og ideer. 
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Den måten som Xomeini appellerte til de ulike samfunnsgruppene på, nemlig det at 

sjahen var i mot alle og ikke en spesifikk gruppe, gjorde at de fleste følte seg tilnærmet hans 

synspunkter og derfor støttet de ham slik som de kunne. For eksempel begynte den moderne 

middelklassen som tidligere mistrodde presteskapet å følge Xomeini:
193

  

 Moḥammad Reẓā Šāh nektet å forhandle med den sekulære opposisjonen, særlig 

Jebhe-ye melli og Nehẓat-e āzādi frem til desember 1978. Men på det tidspunktet 

hadde da den revolusjonære bevegelsen blitt omgjort til en enorm strøm som truet med 

og ikke bare å avskaffe regimet men til og med alle politiske krefter som hadde 

forbindelse til sjahen og hans apparat. 

 Xomeini kom stadig med uttalelser der hensikten var og både fri til den sekulære 

opposisjonen og forsikre alle om at autokratiet ikke ville bli avløst av et teokrati. For 

eksempel etter den svarte fredagen
194

 kom han med en slik uttalelse/advarsel: “Shah 

planned to grind into dust not only the ’ulama but also the intelligentsia (rushanfekran) and the honest 

politicians (siyasiun)”. 

 Xomeini’s suksess blant den moderne middelklassen skyldtes populariteten som ‛Ali 

Šari‛ati
195

 hadde blant de unge intellektuelle. Altså inneholdt ganske mye av Šari‛ati’s 

arbeid av anti-klerikalisme. 

Xomeini hadde en stor evne til å tiltrekke seg massene, både på grunn av hans 

karismatiske lederskap og ikke minst den evnen han hadde til å uttale seg. Han brukte en hver 

anledning til å vekke hatet og misnøyen som lå i hjertet av de ulike samfunnsklasser og 

politiske grupper mot det sittende sjah regimet. Av faktor nummer en ser vi også ganske klart 

og tydelig at han til og med begynte å true de som måtte eventuelt gå til forhandlingsbord med 

sjah. Han gjorde det klart at den revolusjonære bevegelsen ville ikke bare ødelegge sjah 

regimet men til og med alle politiske krefter som hadde forbindelse til sjahen og hans 

makelite. 
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Det som skjedde av demonstrasjoner og ødeleggende aktiviteter viste et bilde av et 

land som var i randen av en revolusjon og til dette siterer jeg et sitat som lyder slik:  

Iran was now on the brink of revolution: Riots showed no signs of abating and the opposition was 

becoming more bellicose after having proven its remarkable mobilizational capability. The opposition was 

divided into two camps. The constitutionalists, which included the National Front, the Freedom Movement, 

and a considerable number of ulama under the leadership of Ayatollah Shariatmadari, favored peaceful 

reform. The revolutionary camp, consisting of the pro Khomeini forces and the guerrilla organizations, 

demanded a comprehensive overhaul of the political and economic systems by revolution.
196

 

Da Bāzargān var leder/statsminister for den nye regjeringen etter sjahens fall, kom han 

med klager på måten landet ble styrt. Han mente at teoretisk var landet styrt av den sittende 

regjeringen mens på det pratiske planet er makten i besittelse av Xomeini med sine 

revolusjonære råd og komiteer og ikke minst hans forhold med folket. En uttalelse fra 

Bāzargān lød slik: “They put a knife in my hand, but it’s a knife with only a handle. Others are holding the 

blade”
 
.
197

 

Så tidlig som i mars 1979 begynte uenigheten mellom Bāzargān og Xomeini å komme 

til syne i det landet ble stilt overfor en folkeavstemning om etablering av en islamsk 

republikk. Referendumet innebar kun to svar alternativer, nemlig “ja” eller “nei” på 

spørsmålet om landet skulle institusjonalisere en islamsk republikk eller ei. Bāzargān mente at 

en tredje mulighet måtte foreligge, altså valget av “en Demokratisk Islamsk Republikk”. 

Xomeini nektet dette alternativet med følgende argument:
198 

What the nation needs is an Islamic Republic – not a Democratic Republic nor a Democratic Islamic 

Republic. Don’t use the Western term ‘democratic’. Those who call for such a thing don’t know anything 

about Islam.” He later added: “Islam does not need adjectives such as democratic. Precisely because Islam 

is everything, it means everything. It is sad for us to add another word near the word Islam, which is 

perfect. 

  Referendumet som ble holdt den 1.april.1979 resulterte i 99 % ja-stemmer for en 

islamsk republikk.
199

 Xomeini erklærte dermed den 1.april.1979 som “Den første dagen i Guds 

styre”.
200 
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Kap.6 Avslutning  

Oppsummering  

6.1 Hvorvidt er Tilly og Huntington’s teorier i overensstemmelse med den iranske 

revolusjonen? 

Tilly snakker om multippel suverenitet som følge av utfordrerens krav overfor 

regjeringen, støtten som de får fra befolkningen og den mangelen på vilje og styrke fra det 

sittende maktapparatet som verken imøtekommer kravene eller undertrykker utfordrerne.  Når 

det regimet som har makten og faller, vil dermed ulike politiske grupper fremme eksklusive 

krav for etablering av en ny politisk orden. Det er dette forholdet som blir kalt av Tilly for 

revolusjonær situasjon, noe som eksakt skjedde i Iran i det sjahen måtte forlate landet og hvor 

dragkampen om den politiske makten oppstod blant ulike utfordrere.  

 Han snakker også om et revolusjonært resultat som oppnås i det makteliten fra det 

gamle systemet blir utskiftet med et helt nytt. I Iran endte vi opp med dette ettersom det gamle 

regimets maktinstitusjoner falt rasket en etter en og ble erstattet med en helt ny struktur fra 

bunnen av. Til dette kan vi nevne militæret som falt fra hverandre etter at sjahen kom seg ut 

av landet og dermed gikk mange av dem enten i eksil, ble fengslet eller henrettet. Og ikke 

minst hele det statlige apparatet fikk gjennomgå en ekstrem forvandling. 

 Her er det på sin rette plass å nevne den måten som Tilly mener at svikt fra en 

regjering kan før til et stort engasjement med mange krav fra spesifikke grupper i samfunnet. 

Til dette kan vi vel nevne bøndene i Iran der mange av dem fikk dårligere leveforhold etter 

landreformene. På landsbygda var det for eksempel ikke elektrisitet og innlagt vann, noe som 

de fleste regnet med som en selvfølge. Mange tok den veien til byene med håp om å finne en 

bedre levestandard, og der møtte de også veggen grunnet lav kompetanse og ikke minst 

dårligere lønn for usikre og midlertidige arbeid. 

 Huntington mener at en revolusjon finner sted i det flere ulike grupper i samfunnet, 

altså opposisjonelle fra både den landlige og urbane delen av landet, går sammen og 

protesterer mot regimet. Det må altså eksistere en allianse om et felles mål, nemlig å styrte det 

eksisterende regimet der flere grupper føler seg fremmedgjort fra den sittende maktorden. I 

Iran var jo dette tilfelle da samfunnsklasser så vel som politiske grupper følte at de ikke ble 

tatt på alvor av staten og at deres krav ble totalt tilsidesatt.  
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  I følge ham oppstår ikke revolusjon i tradisjonelle eller svært moderne samfunn men 

snarere i et samfunn som har gjennomgått og erfart sosial og økonomisk utvikling. Dette 

kriteriet fyller Iran ganske godt da landets oljeinntekter bidro til litt modernisering av landet, 

da dens inntekter gikk til små og store prosjekter innenfor helse, administrasjon, utdanning, 

osv., selv om det ikke kom alle samfunnsgruppene til gode. Det ble en del reformer innad 

utdanningssystemet som gjorde at flere og flere lærte å lese og skrive, noe som gav oppvekst 

av nye samfunnsmedlemmer der de var nødvendige for å overta de nyskapte stillingene innen 

den moderne sektoren av institusjoner. 

 Huntington fortsetter og sier at når et gammelt regime strytes, vil dermed tre politiske 

grupper spille nøkkelroller i politisk mobilisering, altså de moderate, de radikale og de 

kontrarevolusjonære. Til disse tre nevnte gruppene har vi i Irans tilfelle Nasjonale Fronten, 

Frihetsbevegelsen og den moderate delen av ‛olamā som faller under den førstnevnte gruppen, 

mens venstre siden og fundamentalistene går under den andre gruppen, og hvor de 

kontrarevolusjonære blir de som var monarkister og ikke minst hæren som var igjen etter 

sjahens fall. Disse politiske gruppene, der noen av dem har blitt redegjort for i denne 

oppgaven prøvde å mobilisere for sine politiske mål. Da det allerede, i oppgaven under 

rubrikken Huntington, har blitt redegjort for måten disse moderate, radikale og 

kontrarevolusjonære arbeider for politisk mobilisering, unngår jeg dermed gjentakelse med 

vilje. 

 Begge teoriene stemmer til de grader overens med det som skjedde i Iran under den 

iranske revolusjonen, med hensyn på faktorene som la grunnlaget for hendelsen og den veien 

løpet fortsatte under revolusjonen.  Selv om Huntington er mer opptatt av struktur innad i 

samfunnet og hvordan ting fungerer for at det eventuelt skal ende i en revolusjon, i kontrast til 

den måten Tilly er opptatt av aktørenes viktige innspill for fremvekst av revolusjon, vil jeg 

dermed si at den iranske revolusjonen kan passe inn i begge teoriene.  Selv om disse teoriene i 

utgangspunktet er kontrasterende, virker det slik for meg at ved å ta begge to i betraktningen 

kan dermed den iranske revolusjonen, som er analyseenheten her, bli best forklart. Og Da min 

oppgave har en annen målsetting enn det å belyse disse teoriene, nemlig det å fokusere på 

roller og motiver til de ulike samfunnsklasser og politiske grupper, vil jeg dermed ikke uttale 

meg mer enn nødvendig på akkurat dette området. En ting som jeg vil si her er det at etter å ha 

arbeidet med denne oppgaven, føles det slik at flere teorier sammen vil muligens bidra til en 

bedre forståelse og selv de som er motsettende, nettopp her hvor den ene er mest aktør relatert 
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som Tilly’s sin teori og hvor det andre er struktur basert som Huntington’s teori, kan virke 

kompletterende og dermed gi snarere et fargerikt bilde av konteksten. 

6.2 Samfunnsklasser  

 Samfunnsklassenes misnøye i Iran mot sjah regimet hadde formet seg gjennom årene. 

Den eksplosjonen av opprør som brøt ut fra deres side resulterte dermed til styrting av 

monarkiet. De kom på banen og gjorde opprør men på ulikt vis og med et felles mål, nemlig 

det å ødelegge det sittende maktapparatet som lenge har undertrykket dem. 

 Bøndene var ikke særlig revolusjonære under den iranske revolusjonen og det skyltes 

flere grunner. For det første dro mange fra landsbygda til byen i håp om å finne en jobb og 

dermed et bedre levesett, noe som lettet trykket på landsbygda. Samtidig er bøndene i Iran 

spredt over et kupert og gjennomskåret landskap, noe som kan ha hindret samordnende 

aksjoner mot regimet. Sånn sett var ikke tradisjonelle bønder fra landsbygda revolusjonære, 

men den gruppen som hadde flyttet til byene, og hvor de ble en stor andel av 

lumpenproletariatet, var ganske revolusjonære. Motivet som gjorde at bøndene også som alle 

andre samfunnsklasser deltok i demonstrasjoner og opprørene mot sjah regimet, kan søkes i 

de landreformene som sjah hadde kommet med, og der mange rett og slett møtte veggen. 

Mangel på elektrisitet, innlagt vann, skole og helse vesen var de ekstra belastingene som 

gjorde bøndenes levesett verre enn det som allerede var. 

 Mange av de fattige immigrantene som kom til de store byene, møtte store 

vanskeligheter, grunnet undersysselsetting, lav lønn og dermed dårlig levekår. Denne gruppen 

hadde det så dårlig at de var mer opptatt av det daglige brød enn å gjøre opprør og lignende. 

Men siden de var dratt inn i de ulike religiøse foreningene rundt omkring, ble de dermed en 

del av fellesskapet der og til slutt var de faktisk mobilisert av ‛olamā til å ta del i aksjonene 

mot sjah regimet.  

 Arbeiderne på sin side var jo deltakende i revolusjonen og stod bak mange av de store 

demonstrasjonene. Men som drøftet i forrige kapittel deltok de litt sent på inntog aksjonen 

mot sjahen av flere grunner, der en av de viktigste faktorene var det at arbeiderne var en 

fragmentert og heterogen klasse. Den solidariteten som man skulle forvente var derfor ikke 

helt tilstede, da de var innlemmet i ulike sektorer og ikke minst hvor varierende forhold 

skapte en hemming for samhørighet. Arbeiderne har i tiden tilbake stilt karv overfor 

arbeidsgivere og stod for mange demonstrasjoner for bedre arbeidsvilkår, og ikke minst med 

liten grad av politisk karakter. Tudepartiet har hatt en nøkkelrolle i deres demonstrasjoner. 
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 Når lumpenproletariatet stod for en del av folkemassen som var mobilisert til 

demonstrasjoner og opprør av ‛olamā, så var faktisk bāzāriene en viktig støttespiller for 

Xomeini når det gjaldt finansiell støtte, så vel som det å ta del i aksjonene. Deres hat mot sjah 

regimet blomstret opp i det sjahen ville inn i verdens økonomien, noe som førte til bāzārenes 

integrering i den iranske økonomien. Dette likte dem ikke særlige mye, da det ville føre til 

mindre selvstendighet og mer statlig regulering, siden de har vært en av de få gruppene i 

samfunnet som har vært statsuavhengig. Deres religiøse overbevisning var også noe som 

gjorde det lettere for ‛olamā å mobilisere denne gruppen. Denne samfunnsklassen var en 

viktig aktør i revolusjonen. 

 Middelklassen på sin side, særlig de intellektuelle, prøvde i første omgang å stille krav 

om endinger som kunne føre til at landet ble demokratisk gjennom brevskriving til sjah.  Da 

dette ikke nådde frem, var de dermed på banen og deltok i demonstrasjonene. Særlig de ivrige 

unge studentene som i følge Feṭrus ikke hadde kjennskap til Irans historie ble lett mottakelig 

for ideen om martyrdom som ble spredt av ‛olamā.   

‛Olamā, som var en statsuavhengig samfunnsklasse ble rammet av de restriksjonene 

som regimet hadde satt og måten de hadde blitt isolert på. De fikk ikke den friheten til å 

forsyne religion slik som de ønsket. Av mangelen på politisk lederskap klarte ‛olamā med 

Xomeini i spissen å lede folket i et omfattende opprør mot sjahen. Denne samfunnsklassen 

med sine religiøse foreninger og moskeer klart og gjennomtrenge alle andre samfunnsklasser 

og motivere de dermed til mer demonstrasjoner og sterkere opprør mot sjah regimet. 

6.3 Politiske grupper 

 Når sjahen dannet Renessansepartiet i 1975, begrunnet han etableringen med det at 

partiet skulle bidra til utvikling av nasjonal konsensus da ulike meninger og ideer i landet ville 

hindre industrialiseringsprosessen og dermed umuliggjøring av det å kunne entre i 

sivilisasjonsporten. Samtidig mente han at medlemmene tilhørende Renessansepartiet ville få 

sjansen til å lufte sine ideer men det må understrekes her at slik som det ble sagt tidligere i 

oppgaven, så var det ikke noe valg folk hadde i forhold til å bli medlem eller ei. Man ble 

enten stemplet som forræder, tilhører av Tudepartiet eller ble oppfordret til å forlate landet da 

det ikke lenger var noe plass for vedkommende dersom man ikke ble medlem. 

 Renessansepartiet hadde en annen effekt enn det sjahen hadde planer om. Istedenfor 

ytterligere institusjonalisering av monarkiet, styrking av regimet og forankring av staten i 

samfunnet, forårsaket det mer harme og vrede blant folket mot sjah regimet. 
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Huntington understreker i sin teori at ved kollaps av et gammelt regime, vil dermed tre 

politiske grupper, altså de kontrarevolusjonære, de moderate og de radikale, spille viktige 

roller i den politiske mobiliseringsprosessen. Etter at sjahen gikk i eksil, hadde dermed de 

kontrarevolusjonære, som tar for seg i vårt tilfelle monarkister og de militære, liten eller ingen 

kapsitet og evne til autonomi da de hadde blitt ledet av sjahen og derfor ikke hadde tilegnet 

seg nok lederkunnskap.  

Men når det gjelder de moderate så hadde vi Nasjonale Fronten og Frihetsbevegelsen. 

Begge disse partiene var aktivt deltakende i mobilisering av folkemengden mot Pahlavi 

regimet men ingen av dem hadde den evnen til å lede mobiliseringen. Deres innflytelse blant 

folk, som alle de andre partiene, på den tiden var begrenset. Partilederne herfra måtte gjennom 

et kontinuerlig samarbeid med Xomeini prøve og nå folket.  

Og sist men ikke minst har vi de radikale som Tudepartiet, Mojāhedin-e xalq, 

Fedāyān-e eslām og Fedāyān-e xalq. De tre siste partiene som hadde en sterk link til Xomeini, 

gikk til bevæpnet kamp mot regimet og stod for del fleste av myrdinger, bank ran, ødeleggelse 

av regjerings bygninger, osv. Men når det gjaldt Tudepartiet så slet de utrolig for å nå det 

allmenne folk, selv om de stod bak mobilisering av streiker utført av arbeidere. En av de 

faktorene som gjorde at det sistnevnte partiet ikke klarte og nå frem hos vanlige folk, var 

nettopp kommunikasjons svikt mellom partiets medlemmer og folket. For det språket som 

Tudepartiets medlemmer snakket på, fant seg på et høyere nivå som ikke var lett for folk flest 

å forstå. 

Xomeini, ble snarere en ledende aktør for revolusjonen enn talerør for en spesifikk 

gruppe.  Han hadde klart å tilnærme seg alle samfunnsklasser, for så å kunne mobilisere dem 

mot sjah regimet. Han kom med stadige erklæringer som vekket enda mer stilltiende iranere 

for å gi liv til sitt hat mot sjah regimet, ved å delta i små og store opprør mot sjahen. Hans 

erklæringer inneholdt temaer som førte til mer samhold blant et opprørsk folk. Som en stor 

religiøs leder, og ikke minst grunnet media fokuset under oppholdet i Frankrike, ble han en 

ledende skikkelse blant opprørerne. Han klarte å mobilisere de fleste samfunnsklasser til det 

ytterste, noe som gjorde at alle de andre politiske gruppene var nødt til å danne en nær 

forbindelse til Xomeini for og eventuelt kunne nærme seg folket. Et av de viktigste 

instrumentene for hans fremgang, særlig blant sjiamuslimer, var den måten som han vektla 

islamske prinsipper som etter hans mening stod for rettferdighet og frihet. Han mente at alle 

muslimer over hele verden har en plikt til å føre en politisk revolusjon for Islam. 
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 Xomeini hadde under eksil med sine forelesninger i Najaf (Irak), som senere ble 

formet i boken, Ḥokumat-e eslāmi (Islamsk styre), redegjort for hvordan en islamsk stat burde 

etableres og hvorfor var en slik statsform så viktig. Han mente at herskerne i samfunnet har 

skapt hindringer for Islams lover, da de har strengt kontroll over samfunnet og ikke minst 

opptrer fritt uten noen begrensninger. Xomeini understreket den måten som ‛olamā har 

opptrådt velvillig til å støtte de ulike regjeringer for å administrere landet gjennom historien, 

selv om de respektive regjeringene har undertrykket dem. ‛Olamā har i følge Xomeini aldri 

ønsket å undergarve regjeringene men om de en eller en annen gang i historien har motsatt 

seg en sultan, så skyldtes det nok kun deres misnøye mot den aktuelle sultanen som i deres 

øyne ikke har regjert for å ivareta samfunnets interesse. Og i følge ham er det nødvendig med 

kamp for å bryte ned et statssystem som anses å være korrupt og der regjeringen er i veien for 

at rettferdighet skal råde i samfunnet. Han ser på de urettferdige herskerne som de ansvarlige 

aktørene for at Islams lover ikke får implementeres i samfunnet. 

6.4 Media 

 Den typen av media som har vært temaet for oppgaven, var nettopp lydopptak og 

skriftlige kunngjøringer. Med lydopptaket kan vi understreke den måten som Xomeini nådde 

det vanlige folket i Iran under eksil. Han prøvde gjennom disse kassettene å støtte det 

opprørske folket i kampen mot sjahen og roste for eksempel de modige martyrene i Qom (en 

by i Iran) som drev en stor demonstrasjon. 

 Staten prøvde på sin side å gi et bilde av forholdet i Iran med det håp om å berolige 

samfunnet mens på den andre siden drev de ulike politiske gruppene med sine forskjellige 

kunngjøringer som virket informerende for folket og var ment til å gi et riktigere mønster av 

det som hendte i landet. Den sistnevnte hadde i sikte å fremme mer kampvilje og dermed stor 

mobilisering av folk for å styrte sjah regimet. Denne motsetningen av informasjon som 

spredte seg, gav en slag fortvilelse over det reelle som hendte, og det var her at utenlandsk 

media som BBC kom inn på bildet og virket til å være en upartisk og ærlig kanal i folkets 

øyne.  

BBC strebet etter å gi et mest mulig reelt bilde av det som hendte rundt omkring i 

landet selv om deres opplysninger var kun i den grad god som de anvendte kildene og 

ressursene kunne tillatte. Da de opposisjonelle klarte å gi mest mulig informasjon til BBC, ble 

dermed kanalen mest preget av det opposisjonelle perspektivet. Når staten ble oppmerksom på 

dette, påla dermed daværende statsminister den iranske pressen om en forbedret dekning av 
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innenlands hendelser slik at folk ikke vender seg til utenlandske media som fra statens 

synspunkt var kun et talerør for opposisjon enn å opplyse om forholdene, og samtidig 

understreket den iranske staten at det britiske regimet ville blitt holdt ansvarlig for det som 

BBC måtte forårsake i landet.   

Politiske grupper prøvde gjennom sine kunngjøringer å fremme mer motvilje til sjah 

og hans apparat. Når de først hadde gitt ut en kunngjøring, ventet de en stund for å se hva det 

kunne føre til, og dersom den ikke hadde nok effekt startet de med en ny. De prøvde stadig å 

skifte sine agendaer for å vekke til mer og mer mobilisering. 

I følge Mohammadi og Sreberny-Mohammadi fremmet den utenlandske media to 

perspektiver, nemlig et innenlandsk og et utenlandsk perspektiv. Innenlands hadde den 

effekten av å vise iranerne at verden fulgte med på deres kamp, mens utenlands gav de et 

bilde av en situasjon med islamske fundamentalister i fokus.  

Konklusjon 

 Den iranske revolusjonen faller ganske godt inn i teoriene som er anvendt i denne 

oppgaven. Selv om disse teoriene står i motsetning til hverandre, så virker de sammen 

kompletterende for å gi en best mulig forklaring på revolusjonen. Hver og en av dem har sine 

særegne forklaringer rundt fenomenet revolusjon og måten den starter og utarter seg på. De 

prdikerte utfallene av revolusjon basert på disse teoriene er til de grader i samsvar med det 

faktiske utfallet ved den iranske revolusjonen.  

Etter å ha studert den iranske revolusjonen i den gard som oppgaven har tillatt, vil jeg 

mene at ingen teorier, relatert slike studier, ville passet helt og totalt en aktuell hendelse der i 

dette tilfellet var den iranske revolusjonen. Etter min mening vil de faktiske utfall ha en 

tendens til skiftende form, alt etter omstendighetene som utgjøres av tiden det skjer i, rommet 

det befinner seg på, strukturen som er grunnlaget og ikke minst aktørene som spiller inn.  

Sjahens reformpolitikk, moderniseringskampanje, ettparti systemet, integrering i 

verdensøkonomien og ikke minst undertrykking av alle stemmer som kunne talte for en annen 

politikk enn det staten stod for, forårsaket en utbredt misnøye som til sluttet nådde et 

eksplosjonspunkt, der det endte med utallige demonstrasjoner fra folket mot det sittende sjah 

regimet.   

I den atomsfæren som sjahen og hans apparat hadde skapt var politiske rettigheter 

nektet, grundige og nødvendig behov udekket og til slutt oppstod det et stort gap mellom 
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staten og det vanlige folket. Da sjahen og hans maktelite fremmedgjorde seg for folket, 

begynte dermed flere og flere iranere å føle ikke annet enn hat mot sjah regimet. 

Selv om sjahen påstod at hans politikk gikk ut på å utvikle landet og dermed kunne 

entre i sivilisasjonsporten, var synet på saken en helt annen fra folkets side. De kjente på 

kroppen de skadene som var påført dem av sjahens apparat. For eksempel hadde mange fra 

landsbygda mangel på innlagt vann, helsetjenester, osv. Når det gjaldt den urbane sektoren så 

var det arbeidsledighet, lav lønn for de som hadde jobb, dårlige bo forhold, osv. Og når det 

gjaldt frihet generelt, så var det ingen rom for politisk utøvelse som skulle stå i motsetning til 

det ettparti systemet. Kort og godt drev sjahen en despotisk stil som kjente ingen grenser for 

undertrykking så lenge det var nødvendig for å oppnå de oppsatte målene. 

De ulike politiske grupper og samfunnsklasser hadde forkjellige motiv for å gjøre 

opprør mot sjahen og dermed være deltakende i den folkelige bevegelsen. Men tross for den 

forskjellen som fantes mellom gruppene, både politiske grupper og samfunnsklasser, når det 

gjaldt økonomi, levesett, tenkemåte og politisk ståsted, så var felles hovedmålet det å styrte 

sjah regimet.  

De politiske gruppene som mobiliserte folk for å gjøre opprør hadde ikke en grundig 

gjennomtenkt plan for hvordan og hvilken ny politisk orden skulle regjere etter sjahens fall. 

De var så undertrykt under sjah regimet at de ikke hadde den tid eller evne til å gi liv til sine 

teorier, og derfor var de fleste av dem veldig avhengig av en link som måtte opprettes med 

Xomeini for å kunne komme nærmest folket og drive politisk aktivitet. Det hastighets 

mønsteret som revolusjonen befant seg i og den manglede politiske evnen som rådet blant 

politiske grupper, begrunnes av Mo’meni ved å ta slagordene i betraktning som kun var rettet 

mot sjahens dør og intet annet. 

Den iranske revolusjonen kan sies å være en by – revolusjon, i det de aller fleste 

samfunnsklasser som holdt til i byene deltok aktiv i opprørene mot sjah regimet selv om den 

landlige befolkningen utgjorde en stor del av samfunnet. Folk fra byene stod sånn sett i 

spissen og drev harde kamper mot regimet gang på gang.  

I byene som var senteret for oppkomsten av revolusjonen, klarte ‛olamā å danne to 

viktig allianser, den ene med middelklasseintelligentsiaen og den andre med bāzāriene. Under 

den første hadde vi utdannede og intellektuelle folk som prøvde i starten å stille krav overfor 

sjah og hans apparat gjennom brev og lignende men når dette ikke nådde frem kom de dermed 
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sammen med resten og gjorde demonstrasjoner og opprør. Bāzāriene som navnet tilsier holdt 

til bāzārene der de har gjennom den iranske historien fungert som sentre for ulike lag i 

samfunnet. Den siste gruppen støttet ‛olamā, med Xomeini i spissen, både finansielt og fysisk 

ved å delta i kampen som var igangsatt mot regimet. 

Xomeini fikk etter hvert ledelsen for revolusjonen gjennom sine innflytelser blant 

både samfunnsklassene og de politiske gruppene. Han forsynte en religion som var i hans 

øyne rettferdig og sann. En religion der dets prinsipper ville skape frihet og rettferdighet. I et 

Guds styre ville Guds lover være rettesnor for samfunnet. 

Da protestene kom på banen i starten av revolusjonen var det stort sett studenter og de 

intellektuelle der de fleste ikke var religiøse. På det tidspunktet var slagordene mer av 

demokratisk karakter. Men etter hvert som de religiøse og bāzāriene deltok i 

demonstrasjonen, kom andre slagord å spre seg, slik som dette: “selvstendighet, frihet, 

islamsk republikk”. 

Det iranske samfunnet var ikke særlig religiøst på den tiden som revolusjonen 

oppstod, dersom man tar en historisk blikk til perioden med konstitusjonell revolusjonen i 

1905 – 1911, bevegelsen for nasjonalisering av oljen i 1951 og opprøret i 1963 med Xomeini i 

spissen hvor samfunnet var mer religiøst. Men hvorfor akkurat dette endte i dannelsen av en 

islamsk republikk kan man begrunne med den aktive og lederrollen som Xomein hadde, og 

ikke minst den måten som ‛olamā klarte med sine religiøse foreninger og spesielt moskeene 

nå til de vanlige folk, især de som var fattig og ikke hadde noe å tape på ved å komme i 

gatene og gjøre opprør. 

Etter at revolusjonen førte til sjahens fall, ble dermed det iranske folket ved et 

referendum stilt overfor valg av statsform, der det var kun et eneste alternativ med to svar. 

Det var slik at folket måtte enten svare ja eller nei på spørsmålet om landet skulle være en 

islamsk republikk eller ei. Så lenge de hadde blitt kvitt sjah regime som i en lang periode 

hadde undretrykt dem, fantes det derfor ingen grunn til ordentlig vurdering for hvordan 

statssystemet skulle bli etter sjahen. Xomeini hadde gjennom revolusjonsperioden og lenge 

før det understreket prinsippene bak et islamsk styre som ikke er annet enn en rettferdig og 

riktig statsform hvor den er basert på islamske verdier og lover. Et slikt Guds styre der Guds 

lover vil være de gjeldende lover for regulering og styring av samfunnet, ville folk aldri trodd 

at det kunne stå for undertrykking. Med et resultat på 99 % ja – stemmer for en islamsk 

republikk, ble dermed den 1.april 1979 erklært av Xomeini som “Den første dagen i Guds styre”. 
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