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En tur med en gruppe på 9 norske syklister i Iran 13.6-9.7 2009 var meget interessant, 

men litt mye medioppstyr som om det var lenge siden de hadde hatt noen utenlandske 

syklister på besøk. Var til og med et innslag på BBC World om „Vikings in Iran“ så det 

er klart at de brukte vår tilstedeværelse for hva den var verdt, men vi fikk jo også en del 

positive opplevelser blant en gjestfri befolkning for det. Skader ikke å være diplomatisk. 

 

Vi landet i Teheran natt til lørdag, var såkalt valg på „ny“ president den dagen, kun med 

kandidater som slapp gjennom den såkalte Vokterkommiteen av Ayatollaher som er den 

eneste valgkomiteen de har i Iran, og det er jo effektivt i forhold til det samrøret vi har i 

Norge. Sittende President Ahmadinejad ble gjenvalgt. Litt oppstyr om kvelden med 

brenning av bildekk og demonstrasjoner som det ble en del av over hele landet de fire 

ukene vi var der, hvilket medførte et følge av sikkerhetsvakter, politi foran og 

ambulanse bak så det var rene Tour de Iran i miniatyr! 

 

Søndag 14. juni var første sykkeldag og vi ble kjørt 60 km vest for Teheran for å 

komme unna den verste trafikken. Et tjuetall iranske syklister møtte oss, både gutter og 

jenter og vi holdt følge de ca. 70 km  til byen Qazvin hvor de ble arrangert den første av 

de mange sportskonferanser med lokale idrettsfolk, ikke bare syklister, men også 

kampsportutøvere. 

 



Gamle krigere som iranerne er så er kampsport i de varianter man kan tenke seg den 

mest populære idretten ved siden av fotball. Det kan jo komme godt med i hjemmet og 

under demonstrasjoner. En del kvinner bruker idrett som et av de få områder de kan 

hevde seg på. Kvinnene er også i flertall blant studentene, men må selvsagt ha tillatelse 

fra sin nærmeste mannlige foresatte om de ønsker å bruke utdanningen til noe fornuftig. 

  

 
 

Mandag syklet vi ca. 200 km stort sett nedover fra høydedraget ved Qazvin gjennom 

noen daler som ble mer fruktbare jo nærmere vi kom Det Kaspiske Hav ved Rasht hvor 

vi rakk å dusje på et hotell før vi ble fraktet til et strandhotell lengre vest. Årsaken var 

noen planlagte demonstrasjoner i Rasht som vi skulle beskyttes mot, men vi fikk hilse 

på ordføreren som sa at vi var modige som kom på besøk i et fremmed land. 

Strandhotellet var forøvrig et godt valg, har lenge ønsket meg et besøk ved Det 

Kaspiske Hav som er salt og har en overflate 28 meter under verdenshavenes nivå, en 

geografisk serverdighet. Den eneste andre utlendingen på hotellet var en russer som vi 

ikke fikk kontakt med. 

 

3. etappe tirsdag gikk ca. 200 km helt til Ardabil via Astara ved grensen til Azerbaijan. 

Flott å sykle i medvind langs havet og etter Astara var det over en bakketopp på ca. 

2000 moh, den eneste skikkelige bakken på ca. 30 km lengde vi hadde på turen. Feltet 

ble naturligvis noe spredt, med de lette foran og tungvekterne bak. Noe av 

hjelpmannskapet satte seg også i bilen, de var jo heller ikke forpliktet til å sykle. 

Dessverre hadde vi et uhell før Astara som medførte at en av våre måtte sette seg noe 

forslått i sykebilen, mens Asle Tornado syklet videre med brukket lillefinger. Han er jo 

smerteterapaut og mener man helst skal klare seg uten smertestillende medisiner og det 

kan jeg jo være enig i såfremt smerten er overkommelig. Noen tar jo en pille for alt og 

det er jo nærmest narkomant. 

I Ardabil ble vi innlosjert i et slags sportshotell på en høyde ved en innsjø med utmerket 

utsikt mot et fjell som ikke var Ararat, men Sabalan fjellene på ca. 4800 moh 41 km fra 

Ardabil. Det er en inaktiv vulkan med en vakker innsjø nær toppen. Det sies at navnet 



Ardabil kommer fra et Zoroaster navn "Artavil" som er et "hellig sted". Nord Iran sies å 

være den vakreste delen av landet med sommerlige temperaturer som også passer 

kuldevante nordmenn. President Ahmadinejad har vært guvernør i Ardabil provinsen og 

er en populær mann i det han gjorde mye for å bygge ut infrastrukturen.  

 

Dagen etter skulle vi sykle mot Zanjan lenger sør og gjorde noe over 100 km til 

Duzduzan hvor vi hadde  lunsj og satte oss i bilen etterpå. Vi hadde en bratt 

nedoverbakke med fin asfalt der Espen og jeg kjørte i nærmere 100 km/t like før 

lunsjen. På veien til Zanjan ble vi møtt med et forferdelig haglvær som definitivt ikke 

hadde vært noe å sykle i. Faktisk den eneste dagen med dårlig vær på hele turen, 

bortsett fra smogen mellom Qom og Tehran den siste sykkeldagen, ellers så vi knapt en 

regndråpe. Deilig å komme på et flott hotell som faktisk hadde trådløst nett på rommet 

slik at vi fikk oppdatert oss litt på Facebook og Internett. 

 

 
 

Zoroaster (ca. 1.700 år f.Kr.) den første teist, skaper av en dualistisk religion? 

 

Turen ut fra Zanjan gikk mot en moske noen mil sør for byen og var turister der en 

times tid før vi fant en flott vei opp noen småbakker og trillet nedover på den andre 

siden på veien mot Hamadan,  sufipoeten Omar Khayams fødested. Hver gang jeg ble 

spurt på TV om hvorfor jeg var i Iran svarte jeg alltid at jeg var spesielt interessert i 

Zoroaster med sin Ahuramazda gud og sufiene med Omar Khayam som jeg leste 

allerede på 1970 tallet. Fikk forøvrig en diktsamling av ham fra en av våre iranske 

medsyklister som var lærer og som jeg hadde kontakt med et par år etter turen. 

 

På veien til Hamadan ble vi kjørt innom Ali Sadr grottene som skal være blant verdens 

største og virkelig tilrettelagt for turister med småjoller som ble padlet rundt i de 

underjordiske vannveiene og vi gikk også noen trapper opp og ned i grotten. En flott 

opplevelse. På veien inn til selve byen så vi også en amerikansk radarstasjon på fjellet 

som ble bygd den tiden de var venner med dem. Er visstnok fremdeles i drift og de har 

vel funnet ut hvordan de skal vedlikeholde den, dyktige ingeniører som iranerne er. 



 
 

Deretter sto Arak for tur og var noen fine nedoverbakker så her syklet vi faktisk hele 

veien, ca. 150 km, bare  avbrutt av et par delegasjoner som delte ut mat og drikke i rene 

Tour de France stilen. Små barn ville til og med ha autografen, TV kjendiser som vi 

hadde blitt og det er ikke akkurat noe man opplever i Norge hvor man ikke engang har 

TV dekning av Veteran NM. Så vi fikk tydeligvis en del venner på veien og 

symboliserte kanskje et håp om frihet og glede over at iranere også har venner utenfor 

landet til tross for den islamske republikk som er symbolet på vanstyre blant andre 

politiske og religiøse fundamentalister som søker det perfekte system som ikke finnes. 

Frihet under ansvar! Tenk selv, det er ikke sikkert noen andre gjør det for deg! Tankene 

er frie.... 

 

Fra Arak ble vi kjørt innom Khomeyn,  fødestedet til den berømte eller beryktede 

Ayatollahen med det navnet. Her gikk han i skole hos sin bestefar som drev et Teologisk 

Institutt i byen. Vi fikk faktisk utdelt et diplom på at vi hadde vært på besøk og det kan 

jo komme godt med dersom man skulle søke en pensjonistjobb i en moske. Så var det 

litt rot med kartlesingen da den olympiske komiteen hadde bestemt at vi skulle møte en 

delegasjon noen mil før Esfahan, men vi fant nå omsider frem, satte oss på syklene og 

var passe varme og tørste da vi fikk småsnacks og drikke fra en flokk med nye venner. 

Sykkelturen inn til selve Esfahan som er en av de største byene i Iran ble noe hasardiøs 

etter som vi nærmet oss sentrum og ble til slutt kjørt til hotellet fremfor å bli overkjørt. 

 



 
 

I Esfahan hadde vi vår første hviledag for vi var jo der ikke bare for å trene litt, men øke 

den kulturelle forståelsen for dette eldgamle landet med aryanere som visstnok kommer 

fra Sør Sibir akkurat som vikingene så vi er vel egentlig i familie? Her ble det også et 

sykehusbesøk og mens legene hilste på pasientene gikk vi andre gutter på 

søsterhjemmet (det var en spøk..). Interessant at det var et par unge jenter som hadde 

spjæret beina da de falt ut fra balkongen i gifteklar alder. Fikk fornemmelsen av at det 

er noe ukultur her. Tvangsekteskap er vel neppe hakket bedre enn et vanlig ekteskap? 

Relativt bra utstyrte sykehus og det synes klart at helsestellet er i orden, men usedvanlig 

mange trafikkofre så vi trengte tydeligvis all den beskyttelsen langs veien vi kunne få. 

 

 
 

Monar Jonban – de skjelvende minareter 



Så hadde vi en morsom guide og pensjonert ingeniør som tok oss innom noen moskeer 

og andre serverdigheter. Han hadde tydeligvis programmet klart, var noe utålmodig og 

sa stadig vekk: “The more dynamic you are the more you will see!” Vi var også nede i 

et uttørket elveleie da de naturlig nok hadde demmet opp elven for å spare på vannet 

som ikke akkurat renner fritt i et uttørket Iran. Så var det disse to tårnene da på en liten 

moske. Den ble bygget like etter 1316 for å dekke graven til Amu-Abdollah Soqla., en 

eremitt. De to minaretene ble bygget noe senere av arkitekten Sheikh Bahai og 

ornamentert opp gjennom tiden. En av de store attrakjonene i Esfahan. Guiden sto og 

ristet i det ene tårnet og så ristet det andre mer eller mindre synkront. Det er vel det vi 

kaller forplantning av energi i fysikken? Han var kanskje bygningsingeniør?  

 

 
 

Mesteren sitter og spiller og  trommer for å holde treningsritualet i gang 

 

Vi var også innom et kampsportssenter med noen eldgamle ritualer og imponerende 

krefter noen av folka demonstrerte. Vi fikk også rusle litt rundt på egenhånd i nærheten 

av hotellet og smake på gatens folkeliv. Mange hyggelige smil og vennlige blikk, et 

flott folk, men bak vennligheten synes det å skjule seg en overhengende grusomhet for 

de som skiller seg litt ut fra den vedtatte standarden. Det er jo et fenomen vi også har i 

Norge der ikke alle er like tolerante og rettssikkerheten er på gyngende grunn iflg. 

advokater. Vi henretter ikke folk slik iranerne og kineserne gjør det, men fryser dem ut 

og plager dem mest mulig med lover og regler når de avviker fra den norske standarden, 

hva nå det er. Ser ut som om de norske har lagt en spesiell elsk på inn- og utvandrere. 

 



 
 

Mullaen i Abadeh og jeg i blomsterlig broderskap for fred 

 

 
 

Det gikk bra med både syklene og passasjerene 

 

Dagen etter var den store dagen. Vi syklet først i relativt behagelig tempo ned til 

Abadeh hvor vi fikk servert lunsj sammen med mullahen. Deretter var vi på det historisk 

stedet Pasargadae  hvor Cyrus the Great hadde vært gravlagt. The King of Kings. 

Xerxes kalte grekerne som slåss mot ham. Deretter ble vi kjørt ned til Persepolis ved 

Marv Dasht for overnatting.  

 



 
 

Dagens Persepolis ved Marv Dasht 

 

Dagen etter var det omvisning blant ruinene med en flink guide fra Shiraz. Alexander 

fra Makedonia (ikke kalt Den Store her selvsagt) var innom og herjet på turen sin og 

ødela store deler av det som var den sermonielle hovedstad i Achaemenid riket ca. 550-

330 f.Kr. Den ble hovedsakelig bygd av Darius den store som var far til Cyrus som 

sluttførte det faren hadde begynt på. Ruinene er godt beskrevet av forskerne og var også 

noen flotte skrifttavler med en gammelpersisk cuneiform skrift som ligner på sumerisk.  

 

Etter omvisningen syklet vi ca. 70 km til Shiraz med en gruppe nye iranske syklister og 

her ble vi stoppet av en folkerik delegasjon ved den eldgamle byporten med tilhørende 

TV intervju. Jeg så det senere og så ut som en gal professor med mitt bustete hvite hår 

og snakket om mine kulturelle interesser med Fargo dialekt som om jeg kom fra 

Dakota eller Minnesota.  

 



 
 

Naturfilosofen Inge Bjart ved karpedammen i Shiraz (©Foto: Lasse Efskind) 

 

Shiraz er også en av de store byene i Iran, en vakker by som bar preg av mye kultur og 

virket som om de hadde det festlig der før den islamske revolusjonen i 1979 som satte 

landet tilbake. Nå er det ikke engang lov til å danse der og da Asle T. tok en joik som et 

kulturelt innslag på kveldens middag var verten redd for at han skulle begynne å danse 

da han viftet med hendene! Vi møtte forøvrig der ei advokatjente fra Notodden som var 

i et reisefølge på rundt ti personer med folk fra bla. New Zealand og USA, noen av de få 

internasjonale turistene vi møtte i Iran. I Shiraz var det igjen en sportskonferanse og vi 

fikk utdelt en diktsamling av Hafez, en av de store dikterne i Iran. Mullahen fulgte oss 

til flyet vi tok til Kish Island og vi fikk sukkertøy som Lasse kaller „mullahgodt“ på 

reisen. La forøvrig merke til at vi underveis ble vist frem mange bad og selskapslokaler 

som ikke var i bruk, men nå blitt historie. Sier kanskje litt om kulturskiftet? 

 



 
 

Kitch Island er vel et mer passende navn på en frihandelssone som gjerne vil bli et 

forretningssenter og utstillingsvindu ala Dubai, men da må mullahen myke litt opp på 

normene for å tiltrekke folk fra Vesten. Det påstås å være det tredje mest besøkte stedet 

av folk fra Vesten i Midt-Østen etter Dubai og Sharm El Sheik.  

 

 
 

Adskilte strender for kvinner og menn er noe som hører middelalderen til. I tillegg 

holder det ikke med et datanett og mobilnett som stadig vekk bryter sammen og noen 

steder holdes datanettet stengt i siestaen til system administratoren. Dersom de absolutt 

skal overvåke folk så kan jo det gjøres automatisk. Man trenger ikke stå bak ryggen på 

dem. Vi var innom en vannpark en dag med delfin oppvisning, men ikke så 

imponerende i forhold til hva jeg har sett andre steder. I det hele tatt virker Kish Island 

stort sett som en kunstig konstruksjon uten mye innhold. En kveld var vi innom noen 

ruiner etter undergrunnsbyen Kariz og spiste middag som var en avkjølende opplevelse. 



Et hyggelig innslag var en medisinsk avdeling av Shiraz universitetet som hadde slått 

seg ned her. Snakket med tre studiner hvorav en hadde valg å dra tilbake fra USA til 

Iran for å studere. De var også litt frustrerte over å få tildelt kun en 2 Mbps Internett 

linje mot fastlandet. Blir litt trangt om databitene. Vi møtte også et hyggelig guide par 

som tok oss ut i båt for å dykke og snorkle ved et rev der vi gjerne kunne ha badet 

nakne uten at noen ville brydd seg såfremt ikke mullahen hadde oss i kikkerten. 

Integrasjon er en ting, men grenser for hva som kan aksepteres av kulturforskjeller 

dersom man ønsker å tiltrekke pengesterke utlendinger. De eneste av den sorten som 

visstnok har flyttet til øya er noen tyske avholdsfolk og vegetarianere som ikke brygger 

alkoholisert øl. Shoppingsentre var fulle av amerikanske merkevarer og man kan jo lure 

på hvor de kommer fra? Made in China? 

 

Det offisielle programmet var en „pjoltertur“ på ca. 60 km rundt øya med en håndfull 

lokale syklister i 45 graders varme og høy fuktighet og det ble man jo tørst av. Vi bodde 

bra og spiste som vanlig masse kebab. Generøst av mydighetene å spandere denne turen 

på oss, det blir neppe noen strøm av nordmenn til stedet, men hvem vet? 

 

 
 

Yasd – en mil ut av byen i alle fire retninger 

 

Vi forlot Kish Island og fløy tilbake til Esfahan hvor vi hadde vært noen dager før og 

overnattet på det samme hotellet. Tidlig morgenen etter syklet vi mot Yasd med lunsj 

etter godt over 100 km i 40 graders varme, men tørt. Et godt stykke før Ardakan etter 

lunsjen satte vi oss i bilen og kjørte inn til Yasd som er et gammelt knutepunkt på 

Silkeveien og handelssenter ved ørken sør for Tehran. Ble spesielt imponert over 

vindtårnene som man ser til høyre ved gatekrysset på bildet. Her har de brukt 

termodynamikkens lover med vindavkjølingseffekten mot vinden og slipper opp og ut 

varm luft i den andre retningen, som oftest supplert med avkjølende rennende vann 

nederst i bygningen. Alt basert på erfaring. Empirisk vitenskap i praksis. 

 

Vi var også innom en hestefarm og et sykehus og en del serverdigheter i byen. Da en av 

våre tok bilder av en slakter, ble slakteren sint og senere tilsnakket av sikkerhetsvakten 

som vi kalte Skyggen som ringte en eller annen, forhåpentligvis ikke for å få ham 

innsatt. Det er jo ikke så lett for fotogale turister å kjenne de lokale skikker, men heller 

ingen grunn til å straffe noen som reagerer på turistenes uvitenhet. Alle har sitt system.  



 

En hviledag i Yasd og så var det sykling nordover den veien vi kom sydover og rakk 

såvidt lunsjen før vi satte oss i bilen på vei til Ardestan, en koselig liten landsby hvor vi 

alle overnattet kollektivt i kommunens leilighet, noe trangt etter at vi hadde blitt 

bortskjemt med to-tre personer på hvert vårt hotellrom. Ordføreren spanderte iskrem på 

oss i parken og vi fikk mingle fritt med befolkningen om kvelden. En eldre herre uttalte 

overfor meg at „We can‘t even think freely!“, men fikk inntrykk at de fleste iranere 

uttrykker seg fritt og liker å diskutere. Sålenge de ikke bråker under demonstasjoner får 

de være i fred for politiet, og slik er det jo også i det „demokratiske“ Norge o.l. land. 

 

 
 

På toppen av ruinene etter en ca. 5.000 år gammel sivilisasjon i Kashan 

 

Dagen etter gikk turen til Kashan sør for den hellige byen Qom og her ble det også en 

del sightseeing om ettermiddagen og kvelden, bl.a. til restene av en ca. 5.000 år gammel 

sivilisasjon på en høyde i byen. Vi var også innom om noen flotte palass og parker, et 

svært herskapshus som ble solgt og eierne flyttet til USA. Om kvelden ble vi innblandet 

i et bryllup ved hotellet hvor det var litt knuffing da noen av dem ikke likte å bli tatt 

bilder av, men det roet seg og vi ble vennskapelig mottatt etterhvert.  

 

 
 

Interessant, ligner på en amerikansk indiansk drømmefanger og en tibetansk namkha 



 
 

Abyaneh – landsby i fjellet 

 

Så kom en dag med en liten bommert. Vi trodde vi skulle til Qom, men etter ca. 60 km 

sykling fikk vi en telefon om at det var dagen etter så her var det noen som hadde 

problemer med å lese den iranske kalenderen. Ok, vi syklet tilbake den veien vi kom og 

ble kjørt opp i fjellet til landsbyen Abyaneh på ca. 2000 moh som bokstavelig talt var et 

høydepunkt, så takk for feilen selv om vi ikke akkurat var på noen ekspedisjon. Her fikk 

vi se hvordan såkalte vanlige mennesker levde enkelt i en fjellandsby. Høyfjellshotellet 

bar preg av internasjonalt besøk så bor kanskje noen atomfysikere der innimellom?  

 

 
 

På veien opp og tilbake syklet vi nemlig forbi det kjente atomkraftverket i Natanz vi 

stadig ser på TV når det er noe snakk om anriking av uran i Iran. Det var godt bevoktet 



med bemannet luftvernartilleri så her skal ikke zionistene føle seg trygge dersom de 

prøver seg på et fly- eller rakettangrep. Man kan jo også spørre seg hvorfor iranerne 

ikke også skal få lov til å utnytte kjernekraft, det er jo ikke dermed sagt at de lager 

atombomber slik Israel og naboene i nord og øst gjør det? President Obama og 

Sikkerhetsrådet i FN har omsider fått i stand en avtale med dem igjen så vi får se hva 

som blir gjennomført. 

 

 
 

Qom moske Hazrate Masume 

 

På veien inn til den helllige byen Qom fikk vi lunsj på noe som lignet på et amerikansk 

Way Inn og fikk til og med en etterlenget hamburger der! Vi måtte parkere syklene og 

kjøre inn til selve byen i bil da vi så noe uanstendige ut i våre sykkeldresser, men ble 

fotografert av et TV team og så reportasjen senere på kvelden i hotellrespesjonen. Vi så 

litt feite ut på wide screen TVn selv etter rundt 2.000 km på sykkel de siste ukene. Det 

kan jo skyldes kebab til frokost, kebab til lunsj og kebab til middag? 

 

Kontrastene i den hellige by minnet om et gufs fra middelalderen. Visstnok 50.000 

prester og teologistudenter i en by på ca. 1. millioner innbyggere! Det må jo sies å gi en 

god dekning i den grad det har noen betydning for den naturlige tilstand. Det ble også 

understreket at også kvinner kan studere teologi, men kan ikke ordineres som prester. 

Der er jo slik det var i Norge for 50 år også, vi ligger ikke så langt foran Iran.  

 

Fatema Mæ'sume, søster til Imam `Ali ibn Musa Rida (789–816 e.Kr.) er gravlagt i den 

moskeen vi besøkte. Byen er det største lærestedet til Shi'a muslimene i verden og 

derfor offer for en flom av pilgrimmer. Skremmende å se hvordan menn og kvinner 

separeres i moskeene og de mørkkledde kvinner skulte på oss „vantro“ som om vi kom 

fra en fremmed planet. Det var derimot interessant å slippe inn i speilglass moskeen som 

reflekterte i alle retninger og det er jo forsåvidt et fint symbol på universets 

karakteristikk der alt reflekteres i alt dersom det er meningen. De har også et romsenter 

i nærheten og kan raketter, men er litt tvil om de egentlig har skutt opp en satellitt. 

 



 
 

Hundrevis av shador kledde kvinner i eget avlukke i moskeen 

 

Den siste sykkeldagen var plaget av smog og vanskelig for noen av oss å puste ordentlig 

med snørr i bihulene. Vi tok til fornuften og avbrøt syklingen ved flyplassen sør for 

Tehran og ble kjørt til Det olympiske akademi hvor vi startet turen, herrene slappet litt 

av ved svømmebassenget og dagen etter en siste sightseeing og shopping nede i byen. 

 

Det iranske kvinnelandslaget i en eller annen kampsport, tror det var taikwando bodde 

på akademiet samtidig som oss. Uka etter styrtet de med et fly på vei til Armenia. 

Tragisk. Det var også mange handicappede krigskadde idrettsutøvere på akademiet så vi 

fikk inntrykk av at de tar godt vare på sine skadde folk gjennom organisert idrett. 

 

Vi fikk en god del gaver underveis og adskillig mer enn vi kunne frakte på flyet så vår 

utmerkede sjåfør Magic fikk oppgaven til å avhende de fleste gavene der det måtte 

passe ham som bonus for en utmerket innsats. Den politisk ustabile situasjonen til tross 

så hadde vi et flott opphold, ble godt beskyttet slik man i Østen gjerne beskytter sine 

gjester mot interne konflikter. Ingen av oss ble angrepet eller sjikanert for å være vantro. 

Folket fulgte oss på TV og noen kom til og med bort på gaten og takket oss vennlig for 

innsatsen. Trist at folket skal føle seg så innesperret og bli utsatt for sanksjoner fra 

andre land pga. et vanskelig styresett. Det problemet har jo de fleste av oss som utsettes 

for et overformynderi av byråkratiske nasjonalister, også i Norge; „verdens beste land å 

bo i“. 

 

Dette var vel eneste måten å få lov til å sykle ca. 2.100 km i dette historisk interessante 

landet som en gang var en av verdens stormakter og som fremdeles tilsynelatende 

prøver å bli det med sin aryanske stolthet. Det er religionsfrihet i landet, man må bare 

godta at det er en islamsk republikk. I 1971 med Shah Mohammad Rezā Shāh Pahlavi 

feiret landet en 2.500 år gammel tradisjon som monarki så rart hvordan det skifter fra et 

diktatur til et annet. Vi må bare få slutt på den „radikale“ praksisen med å avlive 

anderledes tenkende. Enhver religion eller politisk sekt som ikke respekterer 

menneskerettighetene må korrigeres. Ingen har enerett på den „absolutte sannhet“ eller 

rett til å manipulere andre mennesker. Forhåpentligis vil Iran utvikle seg i positiv 

retning med mer åpenhet i kontakten med Vesten og folket få den friheten de trenger til 

selvutvikling uten offentlig kontrollsyke. 


