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I förra veckan utnyttjade oppo-
sitionen i Iran, som sedan pre-
sidentvalet i juni har proteste-
rat mot landets högsta ledning
och anklagat den för valfusk,
återigen en av regimens egna
minnesdagar för att visa miss-
nöje. Regimens svar: hårdare
repression i större omfattning
än tidigare.

På 30-årsdagen av ockupationen
av den amerikanska ambassaden i
Iran, som varade i 444 dagar och
ledde till frysta relationer länderna
emellan, demonstrerade tiotusen-
tals människor i Teheran. Det rap-
porterades om demonstrationer
även i andra stora städer, så som
Shiraz, Esfahan, Rasht, Mashhad
och Tabriz.

Regimen hade inför dagen
stängt av stora delar av Teherans
tunnelbana samt utstationerat kra-
vallpolis i stadens centrala delar.

Många nyhetsbyråer och tidning-
ar, internationella såväl som oppo-
sitionella iranska medier, rappor-
terade om att repressionen mot
demonstranter var den värsta
sedan protesterna startade i juni år.
Så även Arbetarens källa:

– Jag har aldrig sett uniforme-
rad och civilklädd polis eller Basiji,
regimens volontärsmilis, slå så
mycket som de gjorde i onsdags.

På grund av rädsla för repres-
sion vill källan inte uppge sitt
namn men berättar vidare att han
och hans fru åkte till centrala
Teheran, närmare bestämt Hafte
Tir-torget för att protestera.

– Många hade gröna armbind-
lar eller andra gröna plagg. Vi var
så många och i alla åldersgrupper.
Till och med äldre som hade tagit
med sig sina barnbarn fanns i
demonstrationen. Oppositionsle-
daren Mehdi Karroubi gick förbi
oss.

– Jag och min fru kom ifrån
varandra i mängden och hon blev
rejält slagen.

DEN REFORMISTISKA tidningen Rooz
rapporterade att den andra oppo-
sitionsledaren Mir Hossein Mou-
savi antagligen blev förhindrad av
säkerhetstjänsten från att ansluta
sig till protesterna. 

I en intervju i Rooz berättade
Karroubis son att säkerhetstjän-
sten dagen innan hade varnat
honom från att ansluta sig till
några som helst manifestationer.
Vidare berättade sonen att polis
försökte förhindra den populära
politikern och mullan från att
komma fram till Hafte Tir-torget:

– Hundra meter ifrån Hafte Tir
konfronterade kravallpolis och
specialstyrkor min far och hin-
drade honom från att röra sig.
Efter sammanstötningar mellan
dem och folket började polisen
skjuta tårgas mot Karroubi, varav
en träffade en av hans livvakter i
huvudet, sade Hossein Karroubi.

DE STATSKONTROLLERADE medierna
rapporterade nästan uteslutande
från regimens officiella, anti-ameri-
kanska demonstration utanför den
före detta amerikanska ambassaden,
men under direktsändning hördes
slagordet ”Död åt diktatorn”.

Andra slagord som ljöd över Iran
förra onsdagen var bland annat
”Varken öst eller väst – en folklig
grön regering”, ”Frige alla politiska
fångar”, ”Ya Hossein – Mir Hos-
sein”, ”Karroubi, Karroubi – vi
stödjer dig”, och ”Var inte rädda,
var inte rädda – vi är tillsammans”.

Enligt officiella siffror greps
109 personer, varav 60 fortfarande
inte är släppta.

– Vi väntar nu på Ashura-pro-
cessionerna som är i december. Då
kommer vi att gå ut på gatorna
igen, säger Arbetarens källa innan
samtalet översköljs i brus och
bryts.

SHORA ESMAILIAN

shora.esmailian@arbetaren.se

CIA-agenter dömdes i Italien 
ITALIENSK DOMSTOL dömde i förra veckan 23 amerikaner, som uppges
vara CIA-agenter, och två italienska säkerhetsagenter, för deras
inblandning i kidnappningen av den egyptiske imamen Abu Omar
från en gata i Milano. Abu Omar fördes bort 2003 i en olaglig
överlämning, så kallad ”extraordinary rendition”, och fördes till
Egypten där han enligt uppgift torterades. Personerna dömdes i sin
frånvaro då den italienska regeringen vägrat att överlämna en arres-
teringsorder för de misstänkta agenterna till USA. Den före detta
CIA-agenten Sabrina deSousa, som dömdes till fem års fängelse,
sade i förra veckan i en tv-intervju med amerikanska ABC att ”vi
bröt mot lagen”.

– Vi behöver inte tortyr, vi behöver inte olagliga överlämningar,
vi behöver inte hemliga fängelser, sade den italienske åklagaren
Armando Spataro till ABC.

Amnesty International välkomnar domen:
– Handlingar som denna kan inte och får inte bli ostraffade,

säger Julia Hall, Amnestys expert i frågor rörande terroristbekämp-
ning i Europa, i ett pressmeddelande.

Palestinier bröt upp mur
VID TVÅ TILLFÄLLEN på mindre än en vecka har palestinska aktivister
brutit upp den israeliska muren på Västbanken i en symbolisk pro-
test i samband med 20-årsdagen av Berlinmurens fall. I måndags
kunde aktivister med hjälp av en lastbil som draghjälp få omkull en
två meter bred och sex meter hög mursektion i närheten av flyk-
tinglägret Qalandia utanför Ramallah. Och i fredags använde
demonstranter i Ni’lin en domkraft för att bryta hål i muren.
Muren på Västbanken består av samma T-formade sektioner som
utgjorde Berlinmurens konstruktion, skriver den israeliska tidning-
en Haaretz.

Falska uppgifter om oljetopp 
VÄRLDENS TYNGSTA AUKTORITET på att bedöma jordens oljetillgångar,
International Energy Agency, IEA, har medvetet förfalskat sina 
analyser, hävdar en högt uppsatt källa inom IEA till The Guardian.
Källan säger att USA har varit starkt pådrivande i att få IEA att
undervärdera riskerna för oljetoppen, eftersom de vill ha fortsatt
makt över sina oljeresurser och för att de vill undvika en finansiell
kris. Förra året menade IEA att oljeproduktion kan öka med 25 
procent och att olje- och gastoppen inte kommer att nås före 2030.
Enligt The Guardian kunde dock chefen för oljebolaget Total redan
2004 säga att siffrorna för oljereserverna såg mycket mörka ut:

– Om de riktiga siffrorna kom ut så skulle det bli panik på aktie-
marknaderna… i slutändan gagnar det ingen, ska han ha sagt på en
konferens.

Undantag för
abort i reform
AMERIKANSKA abortmotståndare
vann i lördags en seger när
representanthuset röstade om
den föreslagna sjukvårdsrefor-
men. Förslaget som gick ige-
nom, och som nu ska behandlas
i senaten, innehåller ett förbud
mot att federalt subventione-
rade sjukförsäkringar ska täcka
frivilliga aborter. New York
Times skriver att förbudet lades

till lagförslaget sent i lördags
kväll efter ett intensivt lobbyar-
bete från framför allt katolska
biskopar. 

För Obama-administratio-
nen är lördagens beslut ändå en
stor framgång, reformen kom-
mer att innebära att omkring 36
miljoner av de 45 miljoner ame-
rikaner som i dag står utan sjuk-
försäkring kommer att täckas.
Dessutom innehåller förslaget
ett offentligt alternativ till de
privata sjukvårdsförsäkringarna. 

� Som strategi har den folkliga,
gröna rörelsen i Iran valt regimens
egna minnes- och högtidsdagar för
att visa sig på gatorna och protestera
eftersom staten inte kan förhindra
folksamlingar då. Senast demon-
stranterna samlades var i september,
på den så kallade al-Qudsdagen,
Jerusalemdagen – en dag regisserad
av regimen till stöd för palestinierna. 

� Många av Irans minnesdagar kret-
sar kring händelser och personlighe-

ter inom shiaislam. Ashura högtidig-
hålls till minne av imam Hossein, 
profeten Muhammeds dotterson.
Han ska ha dödats i strid för 1 300 år
sedan i staden Karbala i Irak av kali-
fen Yazid. Ashura-processionerna går
ut på att hedra Hosseins martyrskap.
Det är också imam Hossein hjältesta-
tus som demonstranter syftar på när
de ropar slagordet ”Ya Hossein – Mir
Hossein” till stöd för oppositionsle-
daren Mousavi. 

Utnyttjar regimens egna dagarFakta

Förra onsdagens protester besvarades med ännu hårdare repression.

Florence Thomas från organi-
sationen Mujer y Sociedad skriver
i en debattartikel i El Tiempo att
situationen är ”skamlig” för
Colombia som rättsstat. 

– Men jag har dåliga nyheter för
er högerextrema dinosaurier – en
kvinna har fortfarande rätt att avslu-
ta en graviditet, skriver Thomas.  

En öppen konflikt kring mandat

och tolkning har nämligen uppstått
mellan den administrativa domsto-
len och Colombias författnings-
domstol, som gått ut och betonat 

att abortlagstiftningen fortfa-
rande gäller. Men för närvarande
är alltså regleringen av lagen satt
ur spel. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Iranska protester 
trotsade milisen

� ”El Procurador General de la 
Nación” är ett ombudsmannaämbete
i Colombia som övervakar efter-
levnaden av konstitutionen, lagarna,
juridiska beslut och myndighetsutöv-
ning. Det motsvaras av den svenska
justitiekanslern. 

Källa: Sveriges ambassad i Bogotá.

OmbudsmanFakta

”Jag har aldrig
sett uniformerad
och civilklädd
polis slå så 
mycket som de
gjorde i onsdags.”
En av demonstranterna.
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Med hjälp av en domkraft lyckades demonstranter i Ni’lin 
öppna muren.
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