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 I 

Sammanfattning 
I samband med den islamiska revolutionen i Iran år 1979 institutionaliserades tanken om 

nödvändigheten att upprätta en islamisk stat i modern tid. Denna skulle ledas av en speciell 

specialist eller rättslärd, Velayat-e-faqih medan den siste imamen är fördold. Frågan är dock 

hur väl detta styre kom att sammanfalla med det som ska råda under denne, imam al-Mahdi. 

Det är detta som denna uppsats ämnar undersöka. Tillvägagångssättet för att göra detta, det 

vill säga att studera teorin med praktiken var att studera böcker, som skrivits av experter på 

området och i mindre mån undersöka internetkällor.  

I stora delar av världen, framförallt här i väst har man idag ersatt den tidigare 

direktdemokratin med en form av representativ demokrati. De problem som denna form hade 

kommit med skulle lösas genom att folk nu skulle kunna välja representanter som skulle fatta 

besluten åt dem. Härmed skulle alla komma att vara lika inför lagen och erhålla en rad 

friheter. Denna form finns även i Sverige idag.  

Kritiker hävdar att denna demokratiform inte skapar just vad den är till för, nämligen 

jämlikhet och frihet för människan. Folket råder inte över sig själva utan överlåter detta till en 

mer eller mindre representativ elit. Detta ligger till grund för insikten om att det inte endast är 

de islamiska staterna idag som är utsatta för kritik. Det västerländska systemet har även fått ta 

emot kritik mot sig och således finns det inte belägg för att enkelt dra generaliserande 

slutsatser om vad som är ett riktigt styrelseskick.  
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1. INLEDNING 
 
 
Den västerländska demokratins rötter söker sig tillbaka till 500- talets Grekland. Denna 

demokratiform var dock ingen fullständig sådan, eftersom framförallt kvinnor och slavar 

utestängdes från att delta. Dock så utgör den urtypen för hur en direktdemokrati ska se ut, där 

folket har rätt att utan några mellanhinder göra sin röst hörd. Kritikerna mot detta sätt att 

strukturera det folkliga deltagandet menar på att det inte råder något jämlikhetsförhållande 

eftersom faktorer som hur aktiv personen ifråga är i beslutsprocessen, hur dominant man är 

som person, vilken taktik man kommer överens om och olika informella gruppbildningar 

kommer att påverka resultatet (Østerud, 1996, s. 171 f). Dessutom medför ett stort antal 

deltagare i den politiska processen att det blir svårt att enas om en riktig lösning av en fråga. 

Därför har man i de moderna staterna av idag infört en indirekt demokratiform, där folk utser 

representanter som ska fatta besluten åt dem, representativ demokrati. I denna modell så ska 

alla vuxna medborgare ha rösträtt, det finns andra partier som kan ställa upp i val tillsammans 

med den sittande regeringen, väljarna ska inte tvingas till att anamma en speciell åsikt och 

regelbundna val ska hållas. Dessutom ska det råda religions- och yttrandefrihet, tillika med 

mötesfrihet och rätt att organisera sig och bilda partier. Alla medborgare ska härmed vara lika 

inför lagen. Detta medför i sin tur olika problem och är inte så ljust som det verkar.  

Folkets representanter, partiledningen och regeringen tillvaratar program och fäller utslag i 

frågor i en politisk process, som väljarna kan ha svårt att ha insikt i. Joseph Schumpeter bland 

annat har pekat på att demokrati inte innebär ett folkstyre i bokstavlig bemärkelse. Folket 

råder inte över sig själva, utan överlåter detta till en mer eller mindre representativ elit 

(Østerud, 1996, s. 172). Andra forskare inom detta område, som den persiske teologen 

Morteza Mutahhari menar att västvärlden missförstått demokratibegreppet eftersom den 

endast är uppbyggd kring de materiella aspekterna, som mat och tak över huvudet, den 

andliga dimensionen, som tro saknas (Mutahhari, 1984, s. 22). Hans landsman, författaren 

Sayid Mujtaba Musavi Lari menar samma sak, när han i sin bok ”Western Civilisation 

Through Muslim Eyes” pekar på att den materiella utvecklingen i västvärlden inte gjort 

människan lycklig, att längtan bortom detta (det materiella) skapar frustration hos människan, 

vilket manifesteras i en hög frekvens av självmordstal (Sayid Mujtaba Rukni Musawi Lari, 

1977, s. 25 och s. 29 f). Detta är även något som shejkh Hamed Zaheri, verksam vid det 

shiamuslimska centret i Jakobsberg, Stockholm har lyft fram. Detta ligger till grund för den 
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islamiska synen på demokrati, att detta styrelsesätt bäst bejakar människans inre natur och 

upphöjer moralen hos folket, förhindrar att hon går under genom att endast följa sina inre 

instinkter och materiella omgivning. 

 

 
Varför upprätta islamiska stater? 
Islam som grund för statsskicket kan dateras tillbaka till profeten Muhammeds tid. Efter 

dennes död spred sig det islamiska riket från den Arabiska halvön, där Muhammed hade 

verkat till andra delar, så småningom även till Spanien. Sedermera uppstod det ottomanska 

imperiet, i och med att den som övertog härskarrollen för detta rike offentliggjorde sig som 

”islams försvarare och kalif” (Eklund Wimelius, 2005, s. 188). Kalifatets roll som sam-

manlänkningen mellan religion och politik, och som ett tecken på islamisk enhet, mötte dock 

sin undergång när den turkiska nationalförsamlingen och landets ledare Mustafa Kemal 

Atatürk beslutade att denna styrelseform skulle omintetgöras. I fortsättningen skulle stater 

bygga sin politiska agenda på en sekulär grund. Den sekulära ordning som var tänkt att gälla 

stötte dock på motstånd, i och med att islamister började hävda att en förutsättning för att få 

islamiska principer att vinna laga kraft är att en sådan ordning penetrerar varje samhällsnivå. 

Denna tanke kom att institutionaliseras när Khomeini i samband med den islamiska revolu-

tionen i Iran hävdade att styrelsesättet under Muhammeds tid fastställer riktigheten av att 

bilda en islamisk stat, även i modern tid (Eklund Wimelius, 2005, s. 186 ff). 

 

Muslimska filosofer, jurister och teologer hade under århundradenas lopp kommit med idéer 

om vad ett islamiskt styre innebär och vad som kännetecknar ett sådant. Idén om kalifatet, 

enligt sunnimuslimer var en politisk ordning utan geografiska, etniska eller språkliga gränser, 

men med islam som sammanhållande länk och där den mest kompetente och rättrogne från 

profetens stam skulle leda denna nation.  

 

Från shiitiskt håll så fanns det inte någon sådan tanke om att islam skulle ligga till grund för 

staten. Medan den siste av imamerna är fördold så rådde det ovisshet om vem som skulle leda 

shiamuslimerna. Khomeini kom med vad han menade var en lösning på detta problem. Han 

menade att under tiden som imamen är frånvarande så kan en särskild specialist eller rättslärd 

fungera som ledare (Velayat-e-faqih). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att jämföra hur väl det politiska systemet i Iran stämmer överens 

med shiaislamisk teori/idéer om ledarskap. 

Den fråga som ställs är, på vilket sätt stämmer det iranska styret överens med det styre som 

shiamuslimer menar ska råda under den siste imamen? Genom att närmare studera den 

religiöst grundade synen på och jämföra den med de tankar som ligger till grund för 

demokratiska styrelseskick kan möjligheter till samexistens analyseras. 

Vad karaktäriserar shiamuslimers syn på ledarskapet och i vilken utsträckning är detta 

förenligt med ett modernt styrelseskick är alltså den övergripande frågan som kan ställas. 

  

1.2 Metod, material och källkritik 
 
Den använda metoden karaktäriseras av ämnesvalet och består av främst litteraturstudier. 

Studien innebär att jag undersöker hur väl teorin, i det här fallet den shiaislamiska, stämmer 

överens med det faktiska styre som råder i Iran. Om jämförelsen mellan teori och praktik 

skrev Thomas Denk:  

 
”Institutioner fungerar dock inte alltid som de föreskrivs. Det kan alltså finns (sic!) en skillnad mellan hur 

institutioner föreskrivs att fungera och hur institutioner faktiskt fungerar. Denna skillnad är en utgångspunkt för 

den institutionella ansatsen. För den institutionella ansatsen är det institutioner som utgör studieobjekt, vilket 

förenklat kan definieras som ”the rules of the game”. Grundläggande frågor för studier som utgår från en 

institutionell ansats är hur institutioner faktiskt fungerar och hur institutionernas faktiska fungerande förhåller sig 

till det som föreskrivs i konstitutioner eller lagtexter. Med ett annat ord kallas det faktiska fungerandet för de 

facto”.  

(Denk, 2002, s. 25).  

 

För att försöka balansera informationen så mycket som möjligt utgick jag från såväl 

shiaislamisk litteratur som böcker skrivna av icke-muslimska forskare. I det senare fallet kan 

nämnas  religionshistorikern Christer Hedin, som länge ägnat sig åt att studera islam som 

religion och kulturföreteelse och givit ut böcker i detta ämne. Bland de shiitiska forskare jag 

nyttjat finns Ahmad Vaezi. Denne är en iransk författare som är utexaminerad från 

teologseminariet i Qom. Han har ägnat mer än tio år åt att undervisa på såväl olika universitet 

i Iran, som på teologcentret i Qom. Dessutom har han fungerat som gästforskare vid 

universitet i Cambridge sedan 2002.  
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Jag har även använt mig av Jan Hjärpe och Sune Perssons ”Den islamiska republiken Iran”, 

som är en del av Rutger Lindahls antologi ”Utländska politiska system” från 2001, respektive 

en senare upplaga från 2004. Artikeln har tagit upp hur det politiska systemet i Iran fungerar 

och hur detta kan återanknytas till den siste imamens ledarskap.  

 

Jan Hjärpe är professor i islamologi. Han verkar som lärare och forskare vid Lunds 

universitet. Sune Persson är docent i statsvetenskap. Hans arbetsuppgifter består i att fungera 

som lärare och forskare, med inriktning på politik och samhälle i Mellanöstern, vid 

statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  På grund av att Hjärpe är professor i 

islamologi så bör han betraktas som kunnig inom detta område. Persson sätter jag likaså stort 

källvärde på i och med att han har studerat hur politiken och samhället i Mellanöstern 

fungerar.  

 

Ett annat statsvetenskapligt verk jag använt mig av är Øyvind Østeruds ”Statsvetenskap- 

Introduktion i politisk analys”. Författaren är professor i Internationella konfliktstudier vid 

Institutet för Statsvetenskap vid Oslo universitet. Han har tidigare gett ut böcker i ämnet och 

på så sätt sett till att ämnet utvecklats.  

 

Till slut vill jag nämna Malin Eklund Wimelius, som skrivit om islamiska stater i Magnus 

Hagevis antologi ”Religion och politik”. Eklund Wimelius är fil. dr. och hennes avhandling 

handlar om muslimsk politik. Hon är verksam vid den statsvetenskapliga institutionen vid 

Umeå universitet.  

 

Internet var jag mer restriktiv med och ville noggrant granska hur trovärdiga källorna är innan 

jag använde mig av dem. Det finns en sådan ofantlig mängd information utlagt där, att det är 

riktigt att sortera och endast använda sig av s.k. auktoriserade källor. Därför kom jag inte att 

använda detta verktyg i någon större utsträckning, utan endast hämta fakta om den islamiska 

revolutionen från Nationalencyklopedins internettjänst. Denna är en välkänd och 

välrekommenderad källa för att hitta information kring olika ämnesområden, inklusive politik 

och historia. 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen syftar endast till att jämföra det politiska systemet i Iran med shiamuslimsk teori 

om ledarskap. Detta innebär att jag inte tar upp de dagsaktuella händelserna i Iran, 

diskussionen kring huruvida en demokratiutveckling är möjlig. Ej heller studeras det 

utrikespolitiska läget där Iran har hamnat i blickfånget, vilket sägs göra landet för nästa 

måltavla för USA:s post 11 septemberpolitik. 

 

1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer uppsatsens teoridel. I detta avsnitt redogör jag för 

religionens funktion i samhället, tillika med en kort analys av begreppet politik. Kopplingen 

till Iran tar jag upp i slutet på detta avsnitt. Empiridelen börjar med en bakgrund till den 

islamiska revolutionen, och fortsätter sedan med en redogörelse för den shiaislamiska teorin 

och hur denna ser på imamernas ledarskap. Den siste imamen, al-Mahdi har jag gett en egen 

rubrik eftersom denne är den person som uppsatsen i stort kretsar kring. Teologerna i Iran styr 

landet i väntan på dennes återkomst.  

 

Därför måste det tas upp hur hans ledarstil kommer att vara. Efter att ha redogjort för den 

shiamuslimska teorin går jag vidare med att redogöra för hur systemet i Iran ser ut. Jag inleder 

med att reda ut begreppet vileyat e-faqih och därefter tar jag upp de övriga politiska 

funktionerna. Därefter avslutas uppsatsen med en jämförelse kring hur väl de bägge 

storheterna förhåller sig till varandra.  
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2. RELIGION OCH POLITIK 
 

 

Religionens funktion i samhället är omtvistad. Olika lösningar finns att tillgå, såsom 

sekularisering, vilket man bland annat gjort i Sverige. Religionen blir då personlig, något för 

den enskilde och inte politisk, något som påverkar samhällslivet (Hjärpe och Persson, 2001, s. 

315). Sekularismens grund är att alla ska behandlas lika inför lagen, då spelar det ingen roll 

vilken religion man tillhör. Alla medborgare ska omfattas av samma lagar och regler och 

religionen ska inte användas som samhällsordning eller rättssystem.  

 
2.1 Vad är politik? 
Politik kan definieras på olika sätt. Ett sätt är att beteckna politik som alla sociala förhål-

landen som innebär makt, styrning och auktoritet. En snävare sådan definition är att politik är 

offentlig beslutsaktivitet och de ramar som leder individers och gruppers handlingar fram till 

offentliga beslut. I den senare definitionen innebär politik endast sådant som försiggår genom 

de politiska institutionerna – val, lagstiftning, påtryckningsverksamhet, regeringsbildande, 

statsstyrning. I den första betydelsen omfattar politiken även sådant som försiggår inom 

privata organisationer, grannskap, smågrupper, familjer, parförhållanden, i den mån det har 

med makt, styrning och auktoritet att göra (Østerud, 1996, s. 15). Inom begreppet förtjänar det 

även att tas med myndighetsbeteende, offentliga beslut och de institutionella kanalerna som 

leder från befolkningens åsikter och handlingar till de styrande organens beslut (Østerud, 

1996, s. 15 f).  

Politik innebär påverkan av eller försök att påverka de beslut som fattas, samt även själva 

beslutsprocessen och implementeringen av besluten. Den omfattar även olika maktförhål-

landen och hur resurser ska fördelas (Østerud, 1996, s. 35). Om en särskild politisk ideologi 

ligger till grund för maktutövandet så kommer det att medföra att detta rättar sig efter 

speciella riktlinjer. Dessutom kommer beslutsprocessen att se ut på ett visst sätt, till exempel 

hur de demokratiska tillvägagångssätten ska vara gällande. Med politik blandar man ofta in 

begreppet auktoritet, och en central del av auktoritetsutövandet är legitimitet. Legitimitet 

innebär att maktställningen som de styrande åtnjuter ses som giltigt av såväl de styrande, som 

de styrda (Østerud, 1996, s. 35). 

 I vissa länder skiljer sig den aktuella politiken åt från vad som föreskrivs av konstitutionen, 

till exempel så är Sverige officiellt sett en monarki, även fast kungen inte i praktiken fyller en 
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funktion utan endast har en representativ roll. Det är därför inte entydigt att hävda att den 

konstitution som ligger till grund för ett lands styrelseskick är detsamma som styrelseskickets 

faktiska fungerande.  

 

2.2 Vad är religion? 
Enligt Hagevi som refererar till Dobbelaere så innebär begreppet religion ”trossystem och 

beteenden vilka är relaterade till en perception av en transcendent (övernaturligt fenomen1) 

verklighet som förenar dem som underkastar sig den i en gemenskap” (Hagevi, 2005, s. 12, 

refererat från Dobbelaere, 1981). Studerar man religiositet i bemärkelsen individens religiösa 

identitet, trossystem, värden och beteenden så innebär begreppet ”individens subjektiva 

perception av en transcendent verklighet” (Hagevi, 2005, s. 12 som referar till tidigare 

upplagor och till Gustafsson, G. 2000). Kanske bör det nämnas att även om en substantiell 

ansats utgår från att religiositet är individens subjektiva upplevelser av en transcendent 

verklighet tar den inte ställning till om de religiösa upplevelserna faktiskt har en bakgrund i en 

övernaturlig existens). 

 

Enligt Marx är religionen symbolen för klasskampen mellan borgarklassen och 

arbetarklassen. Religionen är ett medel för att den härskande klassen ska kvarhålla sitt styre. 

Religionen fyller enligt honom två funktioner: För det första så ger den stöd åt borgarklassens 

exploatering av arbetarklassen eftersom den försvarar de rådande förhållandena i samhället. 

För det andra så får religionen arbetarna att bli passiva eftersom de börjar hoppas på ett liv 

efter döden istället för att resa sig och göra revolution. Marx skriver följande om religion: 

”Religionen är det betryktas skapelsens suckan, en hjärtlös världs hjärta, och det andelösa 

tillståndets ande. Den är folkets opium” (Marx, Karl (1978)- ”Till kritiken av den hegelska 

rättsfilosofin”. Karl Marx och Friedrich Engels, ”Filosofiska skrifter. Skrifter i urval: 

Stockholm (Carefors klassiker) i Hagevi, 2005, s. 13 f). 

 

I vissa länder har man som sagt valt sekulariseringen som modell. En vanlig definition av 

begreppet är: ”Sekularisering är att för allt fler människor och inom allt fler 

samhällsområden betyder religionen allt mindre” (Hagevi, 2005, s. 15, refererat från Demker, 

1998, jfr Dobbelaere 1999). När religionen får allt mindre inflytande på politiken säger man 

att sekulariseringen ökar.  

                                                 
1 Hagevi, 2005, s. 12 
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Det är dock inte entydigt att hävda att religionen förlorat sitt inflytande på politiken. I Sverige 

har till exempel kristdemokraterna kommit in i riksdagen och i USA regerar en pånyttfödd 

kristen president, som använder sig av religiös symbolik i sitt politiska handlande. I Sverige är 

det fortfarande stadfäst att statschefen (dvs kungen) måste höra till ”den rena evangelisk-

lutherska läran” (Hagevi, 2005, s. 7). 

 

 
En annan lösning som finns att tillgå är att sekularisera religionen, religionen och staten ska 

höra ihop, under förutsättning av den tekniska utveckling som gjorts. Det är den lösning man 

valt att genomföra i Iran efter den islamiska revolutionen och således tänker jag i denna 

uppsats undersöka hur det politiska systemet fungerar där och hur väl det stämmer överens 

med shiaislamisk teori om ledarskap. 

Den jämförande studien går till enligt följande: Först ska jag titta på deras syn på den 

islamiska staten och hur utbredd den ska vara, detta inkluderar att noggrant studera hur 

respektive religiösa auktoriteter ser på det islamiska styret, hur det ska se ut och vilka 

begränsningar det kan finnas inom detta. 

Sedan tänker jag ta upp vilka egenskaper respektive system tänker sig att en ledare ska ha. 

Därefter undersöker jag hur dessa ledare, de inom shiaislam respektive de inom den iranska 

regimen utses och vilka kvalifikationer det är nödvändigt att de ska ha. Tillika ämnar jag 

studera målen som respektive system har, hur tänker den siste imamen omstrukturera 

samhället när han återkommer, och på vilket sätt omstrukturerade Iran sitt samhälle efter den 

islamiska revolutionen? Hur kan detta i bägge fall kopplas samman med islam som sådant och 

med det sätt som profeten Muhammed verkade på? 
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3. BAKGRUND TILL DEN IRANSKA REVOLUTIONEN 
1978-79  
 

 

År 1941 tillsattes den siste shahen Muhammed Reza Shah som härskare av England och 

USA. Det var det senare landet som främst kom att stötta honom under de närmaste 

decennierna. Stödet var av en sådan omfattning att shahen ansågs behöva det för att kunna 

sitta kvar. Efter påtryckningar från USA godkände även shahen Israel som stat och dess 

förfarande. Detta agerande kom att stöta på patrull från främst de teologiska kretsarna inne 

i Iran (Hedin, 2001, s. 68). Så småningom (1960) fördömde ledande rättslärde, ulama vid 

al-Azharuniversitetet shahen och det blev en religiös plikt att bekämpa denne.  

 

Tre år senare inledde shahen den s.k. ”vita revolutionen”. Parollen var att göra en 

jordreform och upphöja kvinnans ställning, men ansågs främst vara till för att flörta med 

sin uppdragsgivare, USA. Stödda av Khomeini gick de fattiga ut och protesterade mot vad 

de ansåg vara en skenmanöver från shahens sida för att dölja klassklyftorna i Iran. De rika 

i Iran kom dock att sluta upp på shahens sida. Målen med den iranska revolutionen var för 

det första att hindra att väst undergrävde landet, genom bland annat moralisk korruption. 

För det andra skulle republiken fungera som en tillfällig lösning, medan den siste imamen 

är frånvarande. 

 

Olika faktorer kom att ligga bakom de folkliga protesterna, vilka hade sin utgångspunkt 

från de religiösa. Dessa var bland annat shahens förhärligande av den för-islamiska tiden, 

vilket innebar att han utgick från åsikten att perserna var ett folk som stod över alla andra. 

Dessutom var shahen korrumperad och kunde uppbära ett omfattande stöd från USA. 

Revolutionen innebar alltså en motkraft mot vad de såg som shahens cyniska nationalism. 

De menade att islam bar nyckeln till förändring och till ett upprättande av det idealiska 

samhället. Khomeini kom att hålla i trådarna för den folkliga resningen, vilket han även 

fortsatte med efter att han skickats i exil från och med 1964. USA skickade in pengar och 

vapen till shahen i hopp om att rädda hans regim (Hedin, 2001, s.122 f). I januari 1979 
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insåg dock shahen att slaget var förlorat och lämnade landet. Den 1/2 1979 återkom 

ayatollah Khomeini till Iran och ett nyinrättat revolutionsråd tog över makten.2   

Dessa kom att styra fram till dess att den islamiska republiken utropades 1/4 1979. Denna 

hade den franska republiken som förebild och i december samma år godkände folket 

denna genom en omröstning, som så småningom ledde fram till att Khomeini utsågs till 

högste andlig och politisk ledare på livstid och att hela det iranska samhället 

islamiserades.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Nationalencyklopedin, sedan besökt 19/3 2005, URL: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=213137&i_sect_id=21315702&i_word=iran&i_history=2). 
3 Nationalencyklopedin, sedan besökt 19/3 2005, URL: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jspi_art_id=213137&i_sect_id=21315703&i_word=iran&i_history=3). 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=213137&i_sect_id=21315702&i_word=iran&i_history=2
http://www.ne.se/jsp/search/article.jspi_art_id=213137&i_sect_id=21315703&i_word=iran&i_history=3
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4. OM LEDARSKAPET 
                
 
 
4.1 Imamernas Ledarskap 
 
Muslimer tror att Gud skickade profeter till jorden för att lära människorna vad som är rätt 

och fel och agera som föredömen för dem. Efter den siste profeten, Muhammeds död 

splittrades den muslimska nationen. En grupp under ledning av Abu Bakr, Umar och Uthman 

lade genast beslag på makten i det islamiska riket och hävdade att de i enlighet med sin nära 

relation till profeten var bäst lämpade att styra detta. Denna grupp som på grund av att de 

hävdade att de följde denne profets Sunnah kom att benämnas sunnimuslimer och styrde över 

det muslimska imperiet ända tills det osmanska rikets sammanbrott efter första världskriget 

(Eklund Wimelius, 2005, s. 186). Det fanns dock en annan grupp, som kom att verka i 

skymundan, som inte hade erkänt de tre kalifernas (Abu Bakr, Umar, Uthman) auktoritet och 

därför länge hade svårt att hävda sig på den politiska arenan. I och med att denna grupp 

stödde profetens kusin Ali som dennes efterträdare fick denna grupp beteckningen shiat Ali 

(Alis parti) och kom därför att heta shiamuslimer (Eklund Wimelius, 2005, s. 187 f).  

 

Shiamuslimerna hävdade att det inte var logiskt att ledarskapet för den muslimska nationen 

skulle lämnas till sådana personer som inte hade något till övers för vad profeterna kom med, 

och tillät att tyranni och förtryck blev vitt utbredda i samhället (Sayyid Mujtaba Musavi Lari, 

1996, s. 121 f). Ledarskapet borde istället gå till sådana personer som Gud hade renat från 

synd och som aldrig kunde gå emot Guds ord på något sätt. Det fanns endast tolv sådana, 

imamer, som var besläktade med profeten Muhammed. Dessa ska utses av Gud, fungera som 

ett bevis på Guds existens, och utgöra porten, varigenom Gud kan nås. Därmed blir allt vad 

detta ”bevis” gör ett tecken för muslimerna, alla dennes gärningar och uttalanden (Vaezi, 

2004, s. 55, referat hämtat från Ruhollah Khomeini- ”Islam and Revolution” av Hamid Algar 

(tr), Berkeley: Mizan Press, 1981, s. 86). Imamerna kan således sägas vara rättrogna, 

åtlydande Allah och fungera som väktare över de troende. Dessa imamer ska uppbära 

styrande- och regeringsfunktioner, ha hand om muslimernas alla religiösa och världsliga 

affärer hos muslimerna, precis som profeten Muhammed haft (Sayyid Mujtaba Musavi Lari, 

1996, s. 121). Imamerna ska således inte endast styra över muslimerna, de ska även vakta 

över de troende, och förhindra att budskapet förvrängs. Det är endast om dessa felfria 



 1
3

individer får sköta om dessa arbetsuppgifter som människornas värdighet kan lyftas upp. Gud 

talade i följande koranverser om ledarskapet, imamatet: 

 
”Gud har lovat dem bland eder, som tro och göra goda gärningar, att göra dem till ställföreträdare på jorden, 

liksom han gjort med dem, som levde före dem, att giva stadga åt deras religion, i vilken han finner behag, och 

att i stället för fruktan skänka dem trygghet: ’De skola dyrka mig utan att sätta någon vid min sida, och de, som 

hädanefter äro otrogna, dessa äro de ogudaktiga” (Koranen 24:54). 

 

”I, som tron, lyden Gud och lyden aposteln och dem, som äga att befalla bland eder” (Koranen 4:62). 

 

Shiiter tänker sig sålunda att Gud aldrig kan lämna människorna utan en vägvisare, en 

”guide”. Skulle han inte göra detta så skulle människorna undergrävas moraliskt sett. Det är 

nödvändigt för varje rättrogen att känna igen sin tids Imam, annars skulle det vara som att han 

inte har känt igen Gud. Kärleken till sina imamer är även en av de viktigaste saker som den 

troende kommer att bli utfrågad inför efter döden (Richard, 1995, s. 36). Det som Koranen 

säger har berättats för alla människor, men dess hemliga, fördolda del kan endast kännas 

genom imamerna, vilka är dess väktare.  

 

I introduktionen till boken ”Nahjol-Balagha” får man reda på hur imam Ali ställde sig till 

regeringskonstruktion och ledarstil: 

 

”But they had not realised the responsibilities and obligations under which they had brought 

themselves by making him their Amir (ruler). He knew their weaknesses and also knew that they 

would lose their confidence in him when they would find that he attached more importance to general 

welfare than to personal good, when he would make them follow the path laid down by the Holy 

prophet (saw), when with the introduction of equality and equity he would make them accept the 

principles of brotherhood of man and general amity, towards their fellow-beings, and when he would 

try to lead them toward selfless discharge of duties as laid down by God (swt) and the Holy prophet 

(saw), and thus would make them a model subject of the kingdom of God (swt), a model to be adopted 

by those who desire peace and prosperity under a benign rule… That was the kind of men that God 

wanted them to be and the Holy prophet  had tried to made them to. The task had not been easy then, 

the lapse of a quarter century had made it even more difficult, but he would try to achieve it” (Sayyid 

Shareef ar-Razi, 2000, refererat från “al- Karrar of Mawlaana Reyaaz Ali”, s. 75).  
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Imamerna är således någon som de troende kan identifiera sig med, så de vet hur de ska kunna 

leva ett rättfrommt liv och kunna närma sig Gud. De har även kunskap i den religiösa lagen 

och har således en uppgift i att utbilda de troende i denna. Ali, den första av imamerna liknade 

dessa försök att efterlikna de tolv felfria individerna med en son som försöker efterlikna sin 

far, och tillade att denna imitation (av imamerna) till och med var ännu viktigare än den 

senare (Sayyid Mujtaba Musavi Lari, 1996, s. 16, uppgifterna från al-Majlisi, Bihar al-Anwar, 

Vol. ΧVII, s. 129). Det är nödvändigt med en kompetent ledare för att samhällets mål ska 

kunna uppnås, denne individ måste i sin tur ha sådana egenskaper som gör denne till en 

fullständig människa. Imamen kommer även att vara den siste person som Gud tar hädan från 

jorden. I sura ”Bordet” i Koranen knyts cirkeln ihop när det framgår att de viktigaste personer 

som en muslim måste följa är Gud, profeten Muhammed och de felfria imamerna:  

”Eder beskyddare är blott Gud och hans apostel jämte dem, som tro, som förrätta bönen och 

giva allmosan, allt under det de buga sig” (Koranen 5:60).  
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4.2 Imam al-Mahdi 
 

 

Alla imamer mötte ett tragiskt slut, vissa led martyrdöden på slagfält, andra förgiftades i 

fängelsehålor. När nyheten väcktes om att den elfte imamen, al-Hasan al-Askari  hade fått en 

son så planerade de styrande makthavarna i samhället på den tiden att mörda honom. För att 

rädda sin sons liv lät imamen gömma undan honom, så att han så småningom endast träffade 

ett fåtal ombud och genom dem gav de rättrogna handledning i de problem som de framförde. 

Detta kallas för den ”lilla fördoldheten” (Baqir al-Sadr, 1999, s. 19 ff, s. 30, Richard, 1995, s. 

42). Från och med år 940 gick imam al-Mahdi in i något som kallas för den ”stora 

fördoldheten”. Sedan dess lever imamen men är fördold för människorna. I det sista 

meddelandet som finns återfunnet från imamen varnade han de troende på följande sätt:  

 
”I shall no longer reveal myself to anyone, until the divine permission is granted. But that will happen only after 

a very long lapse of time. Hearts will become inaccessible to compassion. The earth will be filled with tyranny 

and violence. People will rise up among my Shi’ites claiming to have seen me in the flesh. Beware! Anyone who 

claims to have seen me in the flesh before the final happenings is a liar and an impostor. There is no help and no 

strength except in God, the Most High, the Sublime” (Richard, 1995, s. 42, refererat från Corbin- “En 

Islam Iranien”, Vol. IV, s. 234).  

 

Imamen ska en gång komma tillbaka till jorden och återigen leda människorna. Det tros att 

följande kommer att känneteckna hans ledarskap, fritt översatt och refererat från engelska: 

 

1. Han kommer att upprätta en rättvis regering. 

2. Han kommer att härska över öst och väst i världen. 

3. Han kommer att förstöra den grund som orättvisan ligger på. 

4. Han kommer att tillintetgöra demoner, otro (det vill säga avsaknad av religiös tro) och 

avsaknad av religiositet. 

5. Han kommer att avgöra kampen mellan sanning och falskhet, genom hans hand vinner 

sanningen och falskheten går under. 

6. Han kommer att förinta de falska och bräckliga lärorna och kommer att fortsätta med 

och så småningom fullfölja profeten Muhammeds mål. 
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7. Han kommer att bekämpa och ta bort okunskapen från jorden, tillika med den 

klassdiskriminering som råder och istället upprätta jämlikhet. Han kommer att 

exploatera jordens resurser, fördela dem bland de fattiga, så att alla får vad de behöver. 

Idén om al-Mahdi är alltså om en frälsare, som ska fylla jorden med rättvisa och stå upp mot 

alla former av förtryck och tyranni. Att tro på och förbereda sig för hans ankomst kan således 

också utgöra en protest mot dessa orättvisor (Muhammed Baqir al-Sadr, 1999, s. 56). 
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4.3 Velayat e- faqih 
 

 

I breven som imam al-Mahdi skickade till sina följeslagare klarade han upp olika problem 

som hade med shiamuslimsk tro att göra. En av dessa var vilket ansvar som shiamuslimerna 

skulle ha som skulle konfronteras med nya händelser under tiden som imam al-Mahdi är 

fördold och vad de bör göra för att bemöta dem. Svaret kom från al-Mahdi i form av ett brev 

till den ryktbare och framstående shiamuslimen Ishaaq bin Yaqoob, där han berättade om 

plikter, tillvägagångssätt och vägledning för shiamuslimerna under tiden som han är fördold. 

Denna vägledning skulle gälla i flera århundraden och är ett utav bevisen för det islamiska 

styrets omfattning och eviga giltighet. I ett utav breven så ställde denne Ishaag bin Yaqoob 

olika frågor till imamen och en utav dessa är vem shiamuslimerna ska vända sig till med sina 

problem under tiden som imamen är fördold. Imamen svarade att beträffande sådana frågor så 

måste de hänskjutas till de som verkligen förstår deras (imamernas) uttalanden och har 

återberättat dem på ett riktigt sätt:  

 

”But as for the problems which will occur in the future, you should refer to the narrators of our 

traditions for their verdicts as they are my proofs to you, and I am Allah’s Proof (Hojjatollah) to them” 

(Baqir al-Sadr, 1999, s. 38, refererat från Kaashif al-Ghomma, vol. iii, al-Manaqib,sec. iii, s. 456).  

 

Idén var alltså att så länge den siste imamen är fördold så ska en ställföreträdare, Wilayat al-

Faqih4 leda muslimerna i dennes ställe. Principen om velayat- e faqih som antogs som en del 

av den Islamiska Republiken Irans konstitution år 1979 tillkännagav att den gudomliga 

islamiska lagen skulle baseras på förnuftet och uppenbarelsen, i syfte att garantera stabilitet, 

rättvisa och ordning (Richard, 1995, s. 82 f). Denna lag förmedlades till profeten Muhammed 

under dennes levnad, sedan till hans arvtagare, imamerna. Khomeini argumenterade att det 

inte är troligt att anta att Gud lämnade människorna till deras egna infall efter att den siste 

imamen gått ut i den ”stora fördoldheten”. Nationen kan jämföras med ett barn som behöver 

vaktas av en väktare. Därför är det nödvändigt att specialister på islamisk rätt (fuqaha, plural 

av faqih) ska upprätta en islamisk regering, som ska ledas av antingen en eller flera 

specialister, fuqaha. Denna regering ska tillse att den religiösa lagen tillämpas, påläggandet av 

religiösa skatter och försvaret av det islamiska territoriet (Richard, 1995, s. 83). En person 

                                                 
4 Anledningen till att detta begrepp har olika stavning i olika delar av uppsatsen är att olika författare stavat detta 
begrepp olika.  
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som fungerar som Willayat Fakih ska inte fungera som en härskare, utan mera övervaka 

regeringsarbetet och se till så att detta stämmer överens med den islamiska ideologin. 

Willayat Fakih är således en instans med ideologisk jurisdiktion. Tanken är att Fakih’n ska 

väljas enligt ett demokratiskt tillvägagångssätt, ska med andra ord utses av folket (Mutahhari, 

1984, s. 24). Systemet man har i Iran när man väljer den som ska fungera som vileyat-e faqih 

löstes genom att man i 1979 års konstitution stadfäste att denne skulle väljas i en 

tvåstegsomröstning, där hela befolkningen skulle välja ett råd bestående av 70 ”experter”, alla 

ska vara mojtaheds. Detta Expertråd ska välja den som ska vara faqih bland ulama som är 

mest lämpliga att tillhandahålla funktionen som Vägvisare (rahbar) (Richard, 1995, s. 85 f). 

 

Den islamiska politiska doktrinen: 

1. Den starka bindningen mellan religion och politik. 

2. Tron på att absolut herravälde endast tillhör Gud. 

3. Tillgången på naturresurser tillhör profeten Muhammed och de tolv imamerna. 

4. Så länge som den siste imamen är frånvarande så ska en wilayat al-faqih styra i hans 

ställe. 

5. Lagarna ska baseras på islam. 

6. Tron på den muslimska nationens, ummans enhet. 

7. Tron på den islamiska statens enhet. 

8. Den islamiska statens världsomfattning. 

9. Uttrycksfrihet. 

10. Respekt för mänskliga känslor och instinkter. 

(Tehrani, 2004, s. 28). 

 

Eftersom Gud har kunskap om människans existens och alla hennes behov och eftersom det är 

menat att islam är den religion som ska gälla ända fram till Domedagen så är dess lagar giltiga 

för evig tid och människan måste anpassa sig till dessa i alla avseenden (Tehrani, 2004, s. 37 

f). 

 

Principen om Wilayat al-Faqih har av den persiske teologen Ahmed Vaezi kallats för ett helt 

nytt tänkesätt. Den innebär en form av väktarskap, som teologerna ska stå för medan den siste 

imamen är fördold, att den islamiska lagen ska utgöra grunden för styret, denna ska dock 

beblandas med en demokratisk modell (Vaezi, 2004, s. 6). 
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Tanken bakom den islamiska staten är att denna ska upphöja moralen bland folket och på så 

sätt leda mänskligheten till ett högre existensstadium. Det betraktas bland vissa muslimska 

lärde som omöjligt att följa alla förpliktelser som Koranen ålade muslimerna, utom inom 

ramverket för den islamiska staten (Vaezi, 2004, s. 22). Förespråkarna för en islamisk stat 

avvisar kritiken mot denna, som går ut på att en sådan är bakåtsträvande och inte följer tidens 

krav. Dessa förespråkare hävdar att islam i sig självt inte kan begränsas till en specifik 

tidsperiod eller omständigheter eftersom religionen har förmåga att leda mänskligheten till 

lycka under alla tider (Vaezi, 2004, s. 34). Vidare stöder sig dessa på argumentet att Koranen 

uppmanade människorna (de troende) till att döma efter vad Gud nedsänt. 

 

Det var den rättslärdes mandat, velayat-e-faqih som skulle utgöra grunden för styret i Iran. 

Samhällsordningen ska ha den islamiska lagen som förebild såsom specialisterna på fiqh (den 

islamiska rättsvetenskapen) tolkar den. Tolkningen skulle verkställas på alla samhällsnivåer 

och verkställandet skulle den exekutiva och dömande makten stå för (Hjärpe och Persson, 

2004, s. 325 ff). I den nyinrättade islamiska republiken så skulle det finnas en regering, en 

premiärminister, en president, ett parlament, ett väktarråd och en ledare. Ledaren skulle utöva 

kontroll över den lagstiftande, såväl som den exekutiva och dömande makten i Iran. Dessutom 

ska ledaren fungera som överbefälhavare och utse den högsta dömande makten i landet, tillika 

med att utse specialisterna i Väktarrådet (Hjärpe och Persson, 2004, s. 328). Från början 

fungerade ayatollah Khomeini som ledare efter att ha valts till detta ämbete av folket och 

efterträddes så småningom av Ali Khamenei, som utsågs av ett expertråd. Observera att 

premiärministerposten i Iran avskaffades efter Khomeinis död, för att istället ge plats åt den 

utvidgade presidentmakten (Hjärpe och Persson, 2001, s. 324 f). Notera att ledaren har 

befogenheter som gör att han är överordnad presidenten och regeringen. 

 

Beträffande Väktarrådet så gäller att det har tolv medlemmar, sex av dessa är experter i 

islamisk rätt och sex är jurister. Rådet har även vetorätt mot parlamentet. Väktarrådet ska 

granska de lagar som antas av parlamentet, så att de inte bryter mot de principer som anges i 

konstitutionen. Dessutom ska detta råd godkänna kandidater till parlamentet, den religiösa 

expertis som de har kommer att avgöra hur kvalificerade dessa är (Hjärpe och Persson, 2004, 

s. 328). Presidenten utses för en 4-årsperiod i direkta allmänna val. 
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Angående behovet av att följa dem som är lärda jurister eller rättslärde, såsom blev fallet i 

Iran förtjänar det att nämnas berättelsen om när Ali sade till en medarbetare att det finns tre 

sorters människor: de lärda, sökarna och den stora massan.  

”De lärda har studerat och vet vad som är rätt, sökarna vänder sig till lärda för att få kunskap, men den 

stora massan följer tidens modevågor och tar mest intryck av den som skriker högst” (Hedin, 2001, s. 

45). 

 

Den iranska konstitutionen, artikel 5 lyder: ”Under den tid då hans helighet Tidens vali (Imam 

Mahdi) är fördold, må Gud (Han är hög!) påskynda hans synlighet (ankomst), anförtros i den 

islamiska republiken Iran mandatet för styrelsen (vilayat-i amr) och ledarskapet (imamat) åt en rättvis 

och gudfruktig faqih, som förstår tiden, modig, driftig och förståndig, som en majoritet av folket har 

erkänt och accepterat som ledare. Och skulle det hända att ingen faqih får sådan majoritet, (så utses) en 

ledare (rahbar, ”vägvisare”, ”guide”) eller ett ledarråd sammansatt av fuqaha, som uppfyller villkoren 

ovan, i enlighet med artikel 107” (Hjärpe och Persson, 2001, s. 319). 

 

 
 
 
4.4 Det politiska systemet enligt den iranska konstitutionen  
 
Bevakande rådet 

Detta ska bestå av sex specialister på islamisk rätt, fuqaha, som ska ha förmåga att omvandla 

religionens fundament så att den passar som politiskt system i en modern stat. Dessa 

specialister utses av ledaren (rahbar) eller ledarrådet. Dessutom finns sex jurister med, som är 

experter på islamisk rätt. Bevakande rådet ska kontrollera de lagar som parlamentet antar och 

sända dessa tillbaka till parlamentet om man finner att dessa går emot islam eller det som 

konstitutionen bygger på. Rådet ska även tolka konstitutionen (Hjärpe och Persson, 2004, s. 

328). 

 

 
Ledaren 

Enligt artikel 5 i den iranska konstitutionen kan en ställföreträdare till imam al-Mahdi, den 

siste av imamerna leda den islamiska staten så länge som denne är fördold. Denne ska fungera 

som marja´(andlig rådgivare) och rahbar (guide, ledare) och utöva vilayat-i amr, mandatet 
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över statens styre. Ställföreträdaren ska enligt den iranska konstitutionen väljas av folket, 

vilket skedde i fallet med ayatollah Khomeini. Beträffande hans efterträdare, Ali Khamenei så 

utsågs dock denne av en expertkommitté/expertråd. De 86 rättslärde som sitter i expertrådet 

väljs för åtta år (Hjärpe och Persson, 2004, s. 328 f). Egenskaper som ledaren skall ha är att 

han ska ha de kunskaper som krävs, tillika med personlig fromhet så att han kan utfärda 

fatāwā (utlåtanden i frågor som berör islamisk rätt och regelsystem) och så att han kan 

fungera som en andlig rådgivare. Dessutom skall han ha ”politisk och social insikt, mod, kraft 

och driftighet tillräckligt för ledarskapet” (Hjärpe och Persson, 2004, s. 329). 

 

Konstitutionen från 1979 deklarerar att ledaren ska utnämna fuqaha-medlemmarna i 

Bevakande rådet, utse de högsta dömande myndigheterna och råda över de väpnade styrkorna. 

Funktionen av detta blir att han utser och avsätter generalstabschef, liksom chefen för 

revolutionsgardisterna, organiserar Nationella försvarsrådet, tillika med cheferna för de tre 

försvarsgrenarna, samt har officiellt sett legitim makt att förklara krig och att mobilisera 

(Hjärpe och Persson, 2004, s. 329). Ledaren skall även inverka på väljandet av president och 

godkännandet av presidentkandidater och kontrollera deras egenskaper. Dessutom kan ledaren 

avsätta presidenten och utföra benådning, något som kräver Högsta domstolens 

rekommendation. Ledaren kan således sägas kontrollera den lagstiftande, dömande och 

verkställande makten. Om ledaren inte längre klarar av att verkställa sina uppgifter kan dock 

expertrådet beröva honom ämbetet. Det kan sägas att ledarens ställning i den iranska 

konstitutionen innebär en institutionalisering av den shiitiska traditionen (Hjärpe och Persson, 

2004, s. 329). 
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5. Resultat och diskussion 
 

 

Vilka likheter och skillnader finns det då mellan det styre som shiamuslimer menar ska råda 

under den siste imamen och det nuvarande politiska systemet i Iran? För det första förtjänar 

det att nämnas att imamernas ställning inom shiaislam, som ledare och rådgivare i religiösa 

frågor har de anammat genom folkets okunskap kring detta. Därför uppstår ett sådant behov 

utav dessa. Samma gäller i fallet med den väktarställning som teologerna i Iran har.  

Det är nödvändigt att det måste finnas kunniga och kompetenta ställföreträdare som kan leda 

folket så länge den siste imamen är fördold. De rättslärde, ulama som ska verka i den fördolde 

imamens ställe har samma krav på sig som honom, de måste inneha sådan teologisk och 

praktisk kunskap så att de kan omsätta lagen i praktiken. Dessutom måste de ha den andliga 

karisma som krävs för att kunna leda de troende, fylla en lagstiftande funktion, lära ut lagen 

och komma med andlig vägledning, för även om imamen är fördold så måste rättvisa 

fortfarande skipas och tron måste läras ut (Richard, 1995, s. 44). Dock måste de inte vara 

felfria.  

 

Enligt den iranska konstitutionen så kan ingen lag gå igenom parlamentet som bedöms som 

oislamisk. Detta överensstämmer med den shiitiska synen som menar att de tolv imamerna är 

felfria och därför kan de troende inte gå emot dem på något sätt. En annan likhet är att det är 

upp till imamerna att vakta och beskydda Guds religion, från alla former av förvanskningar 

(Sayyid Mujtaba Musavi Lari, 1996, s. 15), medan den som fungerar som Vileyat e-faqih i 

Iran ska i och med att han är expert på islamisk rätt beträffande hur ett land ska styras bli den 

som ska övervaka rikets affärer, det vill säga regeringsarbetet och se till så att detta stämmer 

överens med den islamiska ideologin (Mutahhari, 1984, s. 24). En annan skillnad är att 

imamerna utses uttryckligen av profeten därför att det är känt att just dessa har de egenskaper 

som krävs för att leda muslimerna, medan juristerna (fuqaha) utses indirekt, i och med att de 

innehar de korrekta egenskaper som krävs för att förvalta ledarskapet.  

 

Observeras bör att det endast går att studera en del av den iranska regeringskonstitutionen och 

jämföra den med shiamuslimsk teori, nämligen väktardelen, att den lärde juristen och 

teologerna ska fungera som väktare över det islamiska budskapet så länge den siste imamen är 
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fördold. De andra delarna, som tar upp presidentämbetet, går ej att jämföra med shiamuslimsk 

teori eftersom dessa delar är inrättade med den franska femte republiken som förebild. 

 

Systemet som inrättades i Iran efter den islamiska revolutionen skulle således utgöra en 

tillfällig lösning, i väntan på att muslimernas rätte ledare, al-Mahdi skulle komma tillbaka 

(Hedin, 2001, s. 43). Därför fick den som fungerade som velayat-e-faqih fungera som en 

representant för den fördolde imamen. Den islamiska staten var inte endast tänkt att begränsas 

till Iran, den skulle sedan spridas runtom hela världen, så att den rättvisa, världsomspännande 

regering som al-Mahdi kommit med så småningom skulle kunna förverkligas. Dock är det 

inte entydigt att hävda att detta förhållande råder. Iran har ända sedan den revolutionen 

förblivit en isolerad nation ur världspolitisk synpunkt, den islamiska statsskickslösning som 

man där infört har inte setts med speciellt blida ögon av det övriga jordklotet. Detta skiljer sig 

åt från hur det är tänkt ska gestalta sig då al-Mahdis dagar närmar sig, då hela världen i 

princip ska bekänna sig till islam. Iran har dock velat närma sig denna uppfattning, att den 

islamiska nationen är en och att ingen skillnad råder mellan världens människor, inte minst 

genom att förkasta den tidigare shahens doktrin, om att etniciteten som perser innebar att de 

var ett folk som stod över alla andra (Hedin, 2001, s. 122 f). En annan likhet råder i och med 

att det ansågs att man i samband med att man gjorde sig av med shahen på något sätt förstörde 

grunden som avsaknaden av religiös tro låg på. Detta ska även den siste imamen göra, enligt 

den shiamuslimska teorin.  

Såväl Khomeini som denne imam skulle eller är det tänkt ska fullfölja profeten Muhammeds 

mål, nämligen bland annat upprätta en islamisk stat, även i modern tid (Eklund Wimelius, 

2005, s. 186 ff). Politiken och religionen ska i bägge fall hänga ihop som en enhet, de kan inte 

särskiljas för skulle de göra det så skulle det vara som att vika för orättvisan. 
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Tabell 1. 
LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN DEN SHIAMUSLIMSKA TEORIN OCH 
STYRET I IRAN 
 
Likheter                                                                Skillnader 

Tron på den islamiska statens 

världsomfattning. 

Imamerna utses uttryckligen av profeten, 

medan de som besitter olika poster inom den 

iranska regimen utses antingen av folket eller 

av lärda experter. 

Imamernas ställning inom shiaislam som 

ledare och rådgivare i religiösa frågor har de 

anammat genom folkets okunskap kring 

detta. Samma gäller i fallet med den 

väktarställning som teologerna i Iran har. 

Imamerna måste vara felfria, medan inget 

sådant krav finns på juristerna som ska styra 

Iran utan dessa ska endast ha en särskild 

kompetens. 

Dessa ska ha särskilda egenskaper som gör 

dem lämpliga för detta ämbete. 

Den shiamuslimska teorin baseras alltigenom 

på islam, medan den iranska modellen är en 

blandning av islam och västerländsk 

demokrati. 

Väktarställningen hos imamerna respektive 

de iranska teologerna i frånvaro av andra 

religiösa auktoriteter. 

Systemet i Iran är endast en tillfällig lösning, 

medan det styre som den siste imamen ska 

införa är det ultimata, han är muslimernas 

rätte ledare. 

Auktoriteten hos imamerna medför att man 

inte får gå emot deras ord på något sätt, 

liksom är fallet i Iran där islams okränkbarhet 

innebär att man inte får stifta lagar som är 

emot religionen, såsom experterna tolkar den. 

I fallet Iran så är det islamiska politiska 

systemet i praktiken begränsat till att endast 

fungera inom landets gränser, medan 

systemet under al- Mahdi ska råda i hela 

världen. 

Förstörandet av den icke- religiösa ordningen. 

Detta gjorde Iran i samband med att man 

under den islamiska revolutionen gjorde sig 

av med shahen, och imam al- Mahdi är tänkt 

ska göra detta när han återkommer. 

 

Fullföljandet av profeten Muhammeds mål,  
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den islamiska staten ska förverkligas och 

religionen och politiken ska höra ihop. 

 

 

 

Västvärlden skaffade sig genom olika upptäckter ett övergrepp över världen från och med 

1500-talet (Shejkh Hamed Zaheri, rättslärd vid den shiamuslimska församlingen i Jakobsberg, 

Stockholm). Demokratin hade tidigare, med början i Grekland vunnit insteg på den 

västerländska arenan. Dessutom har man här genom bland annat den industriella revolutionen 

utvecklat sina samhällen så pass mycket att ingen behöver oroa sig för att ha tak över huvudet, 

ingen behöver svälta och alla lever i stort sett över existensminimum. Tillika ledde 

parlamentarismens genombrott bland annat i Sverige på 1910- talet fram till att även kvinnor 

fick rösträtt, ingen skulle längre utestängas från att delta i politiken. Sålunda kan vi i väst 

sägas ha kommit en ordentlig bit på vägen, när det gäller att skapa den ultimata lyckan, 

paradiset för människan. Detta får oss att lätt se ner på andra, mindre utvecklade samhällen, 

speciellt ur demokratisk synpunkt, vilket gör detta ämne intressant för en statsvetare att 

studera. Frågan är dock om det är så enkelt att snabbt dra enkla slutsatser hur det ultimata 

samhället ska se ut, kan vi rakt av hävda att den västerländska demokratimodellen är den 

ultimata. Denna modell, som av vissa betecknas som endast gynnande fåtalet.  

 

Kritikerna mot det västerländska systemet, däribland shiamuslimska rättslärde och teologer 

pekar på att trots att väst utvecklat sina samhällen så pass mycket så har de inte löst de 

grundläggande frågorna kring vad som kännetecknar ett värdigt liv, hur människan egentligen 

ska leva. Detta kännetecknas av en hög frekvens av självmordstal här i Norden och även i 

Japan, områden som verkligen varit föremål för industriell och statspolitisk utveckling (Sayid 

Mujtaba Rukni Musawi Lari, 1977, s. 29 f, Shejkh Hamed Zaheri, rättslärd vid den 

shiamuslimska församlingen i Jakobsberg, Stockholm). Andra samhällssjukdomar råder här, 

menar dessa kritiker, som exempelvis depression, som västvärlden dock väljer att blunda för 

eftersom man är upptagna med att endast fokusera på yttre fenomen, som ett lands välstånd. 

Slutsatsen är att det inte går att dra några schablonbilder över vad som är rätt och fel, inte 

heller på förhand döma ett visst land eller dess styrelseskick så vi inte förleds till att bli som 

vissa politiska ledare i vår tid, som i frihetens namn släpper bomber över andra människor.  
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