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Stäng Irans 
ambassad 
i Stockholm

De iranska ambassaderna runt om i världen bedriver allvarlig 
brottslighet i form av spionage och terrorism. Därför bör 
Sverige stänga Irans ambassad, skriver Ardavan Khoshnood.

Runt om i världen har 22-åriga 
Jina Mahsa Amini blivit en sym- 
bol för ofriheten och förtrycket i 
Iran. Foto: Markus Schreiber/AP

rum att Säkerhetspolisen lyckas avslöja såda-
na olagliga operationer. Senast under 2019
upptäcktes en spion som greps, åtalades och
dömdes för att ha spionerat åt regimen i Iran.

Det är ett välkänt faktum att det är den isla-
miska regimens ambassad i respektive land
som organiserar och stödjer den olagliga
underrättelse- och terroristverksamhet som
regimen bedriver. Ett tydligt exempel på detta
är från förra året när den iranske diplomaten
i Österrike, Asadollah Assadi, dömdes i Belgi-
en till 20 års fängelse för terroristbrott. Det
skulle senare visa sig att han egentligen var det
iranska underrättelseministeriets huvudagent
i Europa och ansvarig för ministeriets aktivi-
teter på kontinenten.

Återigen uppenbarades symbiosen mellan
islamiska regimens underrättelseorganisatio-
ner och islamiska regimens ambassader. I
samband med att Assadi greps hittades en bok
i hans bil med en lista på flera europeiska län-
der där han genom åren träffat diverse perso-
ner som är agenter åt regimen samt illegalis-
ter, som är vilande agenter. Bland annat hade
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Genom en sådan 
handling skulle det 
bli mycket enklare 

för de rätts- 
vårdande myndig- 
heterna att över- 
vaka den iranska 

regimens aktivite- 
ter i Sverige.

S
amtidigt som Iran är inne i den fem-
te veckan av landsomfattande demon-
strationer mot den islamiska republi-
ken, har EU infört nya sanktioner
mot regimen i landet. Detta är ett väl-

kommet beslut. EU:s agerande mot den isla-
miska regimen får dock inte stanna där. Även
om EU måste fortsätta att vidta åtgärder mot
den islamiska regimen är det av stor vikt att
enskilda EU-länder som Sverige också vidtar
egna åtgärder för att ytterligare sätta press på
Teheran. Det är därför högst hoppgivande att
statsminister Ulf Kristersson nämner det
iranska folkets kamp för frihet i sin regerings-
deklaration.

När 22-åriga Jina Mahsa Amini greps i
Teheran under september månad för att inte
ha burit sin slöja på ”korrekt” sätt, förklarade
hon för sedlighetspolisen, i hopp om att släp-
pas fri, att hon enbart var på besök i Teheran
som en gäst och att hon var ensam där. Mah-
sa kunde inte ha mer fel. Hon kanske var en
gäst i Teheran, men hon var inte ensam. Hela
Iran har stått upp för henne och i fronten finns
de iranska kvinnorna.

Världsledare har ställt sig bakom det irans-
ka folket. Ord är dock endast ord, och dess
betydelse är endast symbolisk om de inte kom-
bineras med handlingar. Just därför är EU:s
nya sanktioner mot regimen i Iran så viktiga.
Förutom att sanktionerna har en faktisk effekt
på och skadar regimen, så inger de hopp för de
miljoner iranska kvinnor och män som käm-
par för sin frihet. Men EU kan och måste göra
mer, liksom enskilda EU-länder som till exem-
pel Sverige.

Det bor över 100 000 personer med iransk
bakgrund i Sverige. Många av dem är politiskt
aktiva och bekämpar regimen i Iran, något
som de har betalat ett högt pris för. Politiskt
aktiva exiliranier lever under ständigt hot och
övervakas av regimens agenter. Säkerhets-
polisen har under de senaste åren i sina års-
rapporter konstaterat att Iran utgör ett allvar-
ligt underrättelsehot mot Sverige. Regimen i
Iran bedriver ett omfattande flyktingspionage
i Sverige. Det händer även med jämna mellan-

landets underrättelsetjänst meddelade den
nederländska regeringen att den islamiska
republiken och dess ambassad i Nederländer-
na var ansvariga för mordet på två exiliranier.
Morden begicks av nederländska kriminella
gäng på beställning av den iranska ambassa-
den, vilket också visar att den islamiska regi-
men har en bekymrande närhet till organise-
rad brottslighet.

Det är således fastslagen att de iranska
ambassaderna runt om i världen, däribland i
Sverige, bedriver allvarlig brottslighet i form
av spionage och terrorism. Det har hänt vid
flera tillfällen att Sverige utvisat diplomater
vid den islamiska republikens ambassad i
Stockholm. Den nya regeringen och inte minst
utrikesminister Tobias Billström måste såle-
des agera mot den islamiska republikens
ambassad i Sverige. Här har den nya regering-
en och utrikesministern två val, beroende på
Sveriges behov. Antingen kallar Sverige hem
sin egen ambassadör och sin personal från
Teheran och således också stänger islamiska
regimens ambassad i Sverige helt, eller så kan
regeringen välja att skala ner personalen vid
islamiska regimens ambassad i Lidingö.

Att stänga ambassaden är ett krav som irans-
ka oppositionella drivit länge. Att stänga
ambassaden eller minska islamiska regimens
ambassadpersonal till det minimalt möjliga, är
ett mycket viktigt steg för att dels stödja det
iranska folket, dels upprätthålla säkerheten i
Sverige. Genom en sådan handling skulle det bli
mycket enklare för de rättsvårdande myndig-
heterna att övervaka den iranska regimens akti-
viteter i Sverige. Dessutom begränsas den irans-
ka regimens resurser i Sverige kraftigt och stör-
ningar skapas för deras illegala verksamhet.

Statsminister Ulf Kristerssons stöd till det
iranska folket är hoppgivande men om det inte
följs upp av direkta åtgärder, är det enbart
tomma ord. Sverige och den svenska regering-
en kan välja att stå på rätt sida av historien.
Stöd det iranska folket.

Ardavan Khoshnood
docent och lektor vid Lunds universitet

Assadi vid flera tillfällen varit i Sverige och
haft möten med dessa personer.

Nu när landsomfattande protester i Iran ska-
kar den islamiska regimen, är det inte enbart
i Iran som säkerhetsstyrkorna går hårt åt
medborgarna. Regimens tentakler når också
Europa, inte minst Sverige. Regimens ambas-
sader i EU-länderna kommer att aktivera sina
illegalister för att försöka pressa exiliranier till
tystnad eller till spionage för regimen mot
oppositionella. Detta kanske genom direkt
våld, men också genom att skapa konflikter
inom oppositionen och deras demonstratio-
ner mot regimen.

Iranska diplomater och ambassader i Euro-
pa har haft en direkt inblandning i mord av
exiliranier. Under 1990-talet finns många
exempel på hur islamiska republiken via sina
diplomater direkt planerat och utfört mord på
oppositionella. Exempel på liknande terror-
mord finns även från ett par år tillbaka, näm-
ligen 2018. Under juni 2018 utvisades två irans-
ka diplomater från Nederländerna efter att
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