Nima Khojasteh om

Irans minoriteter;
fred i Afghanistan

Under årets Afghanistanvecka i Stockholm besökte
Nima Khojasteh Stockholm. Han berättar här för
Fjärde Världens läsare lite om sin egen bakgrund,
Irans minoritetsfolk och sitt engagemang för att kriget i Afghanistan ska upphöra.
Jag heter Nima Khojasteh och är 24
år gammal. Jag bor i Höör i Skåne.
Sedan ett par år tillbaka är jag utexaminerad statsvetare från Linköpings
Universitet. För tillfället är jag arbetssökande.
Jag har mina rötter i Iran. Det
finns många olika folkgrupper i Iran
som lever sida vid sida. Iran har en
intressant historia. En av världens
äldsta civilisationer har sin grund just
i det gamla Persien. Den största folkgruppen i Iran är perser, 50 procent
av landets befolkning.
Sedan juli månad i år driver jag en
Facebook-grupp som heter ”Sveriges
största fredsdemonstration” i protest
mot att Sverige har skickat trupp till
Afghanistan.
Facebookgruppen kommer varje
dag ut med nyheter från Afghanistan.
Facebook-demonstrationen kommer
att pågå tills de svenska trupperna
lämnat Afghanistan. Jag driver gruppen tillsammans med Peter Hjukström som är Afghanistankännare.
Den största minoritetsgruppen är
azerbajdzjanerna i nordvästra Iran.
Kurderna finns mest i de västra delarna av Iran, liksom lurerna. I sydvästra Iran finns det araber, och just
detta område är rätt oljerikt.
I sydöst finns balucher. Dessa lever
även i Pakistan och Afghanistan. I de
nordöstra delarna finns det turkmener, som också bor i Irans grannländer.
Söder om Kaspiska havet i norra
Iran finns det minoriteter av mazandarani- och gilaki-folk. I de bergiga
centrala delarna av landet bor ett minoritetsfolk som heter qashqai. Sedan
finns det små minoritetsfolk spridda
lite varstans: armenier, georgier,
romer, hazarer, kazakher och assyrier.
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Till den iranska folkgruppen hör perser, kurder, lurer, balucher och mazandarani/gilaki. Till den turkisktalande
hör azerbajdzjaner, turkmener och
qashqai. Till den semitiska hör araber.
Den största delen av Irans folk
är shiamuslimer, cirka 90 procent.
Sedan finns det sunnimuslimer, och
till dessa hör kurder och balucher.
Bland religiösa minoritetsfolk finns
kristna, judar, hinduer, zoroastrier,
bahai och yezidier.
I den kristna gruppen utgör
assyrisk/syrianska ortodoxa kyrkan

ockupation. Sverige har därmed blivit
USA:s förlängda arm i landet och är
lika skyldig till krigsförbrytelser som
andra länder som deltar i ockupationen. Vi har lika lite rätt att ockupera
Afghanistan som Sovjet hade.
Mitt mål är att informera allmänheten och folkopinionen om vad det
innebär att Sverige har skickat soldater till ett avlägset krig. Efter snart tio
års ockupation är det hög tid att utländska trupper lämnar Afghanistan
och ger tillbaka styret till afghanerna
själva.
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tillsammans med armenisk ortodoxa
kyrkan den största delen. Zoroastrierna tillhör en gammal persisk religion, statsreligion i Persien innan islam
kom.
För det första är det otroligt viktigt att protestera mot att Sverige
har skickat soldater till Afghanistan.
Vad Sverige har gjort är att landet
deltar i en amerikansk imperialistisk

Vad Sverige istället kan göra är
att öka de humanitära insatserna till
det krigströtta afghanska folket. Jag
anser att biståndet till Afghanistan
måste höjas. Freden har därmed en
chans att utvecklas.
Nima Khojasteh
Se Facebook: Sveriges största
fredsdemonstration
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