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De siste 4 månedene har Irans befolkning, store og små, risikert egne liv, og tatt til gatene med et felles 4 

mål om å ta tilbake sin frihet og grunnleggende menneskerettigheter. I 44 år har det islamske regimet 5 

brutt sivile og politiske rettigheter, så vel som økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Ytring 6 

medfører fengsling, tortur og i mange tilfeller henrettelse. Regimet terroriserer, utestenger og driver 7 

minoriteter og andre trossamfunn på flukt. De bygger opp store terrornettverk og bidrar til krig og 8 

massive ødeleggelser på globalt nivå. Med grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter, 9 

avviker rettsapparatet fra internasjonale rettsnormer med eksempler som syreangrep på, og steining 10 

av kvinner, og over 1.077.000 barn i ekteskap. 11 

Modige og fryktløse mennesker fortsetter revolusjonen i gatene, universitetene og skolene selv om 12 

regime slår ned på protestene med brutale arrestasjoner, tortur, voldtekter, massedrap og 13 

tvangsinnleggelser av ungdommer. Tenåringsjenter arresteres og systematisk voldtas for at de, ifølge 14 

mullaens logikk, ikke skal være uskyldige jomfruer og komme til himmelen. Deres forbrytelse? De vil 15 

ha den mest grunnleggende formen for frihet. 16 

Æresstraff som ble fullstendig avskaffet i Norge i 1842, pågår fremdeles i Iran med hengende 17 

mennesker på kranbiler, eller skutt og såret lenket til en flaggstang, i offentligheten. Ikke alle familiene 18 

får se liket til sine barn. Mange av ofrene begraves i skjul på ukjente steder. Familier er frarøvet deres 19 

rett til obduksjon, og blir, i tillegg, tvunget til falske tilståelser med fabrikkerte fortellinger. Mange har 20 

blitt overfalt, skutt og drept, på gravplassen i sorgsøyeblikket. 21 

Hittil er minst 19000 demonstranter arrestert. Flere hundre sporløst arrestert uten at familiene vet 22 

hvor de holdes som fange. 227 av 290 iranske parlamentsmedlemmer har stemt for henrettelser av 23 

arresterte demonstranter, 4 er offisielt henrettet (men det reelle tallet på henrettelser er langt større 24 

da de har henrettet flere i Kurdistan og Baluchestan). Rettsvesenets leder med lang 25 

menneskerettighetsbrudds-historikk, har beordret dommerne om å fremskynde 26 

henrettelsesdommene. Da dødsstraff ble fullstendig avskaffet i Norge i 1979, overtok det teokratiske 27 

etablissementet i Iran og igangsatte en grotesk regresjon foret av barbariske tankesett, noe som har 28 

vedvart i 44 år, 44 år for lenge.  29 

I Evin-fengslet i Tehran, kjent som Evin-universitetet, er de tusentalls politiske fangene regimekritiske 30 

intellektuelle frihets- og menneskerettighetsforkjempere, filmskapere, musikere, journalister og 31 

advokater. Der tortur, voldtekt og mishandling er vanlig. Den påsatte brannen 15. oktober for å skjule 32 

massakre og bruk av ambulanser til å frakte fanger, er bare få eksempler på regimets syke og 33 

utspekulerte maktmisbruk. 34 

Toomaj, muligens den viktigste stemmen og frihetsforkjemperen for denne bevegelsen ble sporløst 35 

arrestert 30.10.2022. Han er utsatt for ekstrem mishandling og tortur, og har nå vært i isolat i 85 dager. 36 

Tilstanden hans er livstruende. Bekymringen hos befolkningen i Iran og eksiliranere stiger for ham, 37 

andre fanger og deres helsetilstand. Vi vet at de, akkurat nå, utsettes for verre enn det verste vår 38 

forestillingsevne tillater. Fordi de har ytret meninger. Meninger som er våre selvfølgeligheter i Norge. 39 



Tidligere sanksjoner har, gjennom flere år, vist seg å være ineffektive når det gjelder akkurat dette 40 

regimet. Under nazismen og Sør-Afrikas apartheid kunne mange si: «Vi visste ikke hva som foregikk».  41 

I dag kan vi ikke si: «Vi visste ikke». Vi lever i en global verden der vi ser alt, og vet alt. Vi vet at regimet 42 

driver systematisk kvinnejakt, bl.a. gjennom moralpolitiet, og nå en pågående kjønnsapartheid. Selv 43 

basert på regimets egen statistikk, er Iran landet som henretter flest per innbygger. Vi vet dette 44 

regimet er den største sponsoren til terrorisme og islamsk fundamentalisme i verden. Vi vet også at 45 

Norge har vært direkte berørt av Irans proaktive terror handlinger, da forlagsdirektør William Nygaard 46 

ble skutt og forsøkt drept utenfor huset sitt i Oslo, oktober 1993. Vi vet nå at Iran i tillegg til å utvikle 47 

et atomvåpenprogram, er alliert med Russland og sender droner og krigsmateriell til Putin. 48 

Terrorvirksomhet er nok til å kutte alle diplomatiske bånd med et land. Hvorfor får dette terrorist 49 

regimet fortsatt så stort spillerom at de kan sette premisser? Hvorfor er ikke den iranske ambassaden 50 

ikke utestengt for lengst? Hvis forklaringen er dialog, så har den løsningen ikke funket på 44 år. Hva er 51 

det da som tilsier at det skal funke nå? Hvorfor hører ikke norske myndigheter på oss eksiliranere som 52 

har ropt av full hals hver eneste dag: «steng den iranske ambassaden!»? Hva gjør den norske 53 

ambassaden på territoriet til terroristregimet fremdeles?  54 

I 4 måneder har norsk-iranere gått i protesttog for å få nedstengt iransk ambassade. Istedenfor ble 55 

ambassaden invitert til fredsprisseremonien, og det var til slutt de som valgte å melde avbud. I 56 

november 2022 var to av de parlamentsmedlemmene (Zohreh Elahian og Kazem Gharibabadi), som  57 

stemte for henrettelse av demonstranter, ironisk nok, i USA på FNs menneskerettighetsarrangementer 58 

for å formidle det de kaller den «sanne fortellingen», samt «forhindre det feilaktige og fiendtlige 59 

fortellinger til vestlige land og USA». De som omtaler vestlige regjeringer «som kilder til vold og terror», 60 

og seg selv som «Den sanne forsvarer av menneskerettigheter som har vist dyp tilbakeholdenhet under 61 

de siste opptøyene i Iran». 62 

I løpet av de siste 4 månedene har regimet terrorisert minst 500 mennesker (kun offisielle tall), hvorav 63 

mange av disse var barn, også helt ned i 2-årsalderen. De har arrestert 19000 demonstranter og står 64 

klare for å henrette dem. Et regime som utsetter politiske fanger for brutale tortur, voldtekter og 65 

mishandling. Hvis dette er «dyp tilbakeholdenhet», hva har vi i vente når de slutter å være beskjedne? 66 

EUs vedtak om ytterligere sanksjoner gir håp. Men livene til flere tusen mennesker er i fare og kan gå 67 

tapt hvert øyeblikk. Derfor trenger vi deres hjelp nå. Sanksjoner av samme kaliber rettet mot Russland 68 

vil lamme Khamenei og hans korrupte imperium. Vi trenger deres øyeblikkelige hjelp til å stoppe dette 69 

regimet som så grenseløst ondskapsfullt sletter uskyldige mennesker og barn fra jordas overflate 70 

gjennom tortur, voldtekt og grove mishandlinger. På vegne av det Iranske folket og norskiranere, har 71 

vi følgende ønsker til Norge: 72 

• Bryt, umiddelbart, alle diplomatiske forbindelser med det iranske islamske regimet. 73 

• Frem krav om ubetinget, umiddelbar, løslatelse av alle politiske fanger i Iran 74 


