Tal av Makan Afshinnejad, kommunfullmäktigeledamot (fp) på Medborgarplatsen den 4
juli 2009.

Tack så mycket för att jag fick komma hit och tala. Tack till mina
vänner I föreningen Initiativ-Iran för den här manifestationen.
Det kan tyckas onödigt att demonstrera, många av er har varit på
Iranrelaterade arrangemang nästan varje dag i två-tre veckors tid, för
arrangörerna innebär det mycket slit, men mina vänner det ger effekt
till slut, makthavarna kan inte ignorera oss hur länge som helst. Vi
kommer att väcka Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt!
Vi står här idag, inte bara för att protestera mot valfusket, vi står här
för att vi vill hedra de människor som fallit offer för den iranska
regimens våld den senaste tiden, vi står här idag för att vi vill visa vår
avsky för det som händer i vårt land, men en sak ska den iranska
regimen veta: Ni kan slå oss, ni kan tortera oss, ni kan rent ut sagt
döda oss, men vi kommer aldrig att ge upp vår kamp för demokrati
och mänskliga rättigheter!
I takt med att media slängs ut från landet så kommer mindre
rapporter ut från Iran, men den iranska regimens grymheter kommer
ändå ut på något sätt. De tror att de kan gömma sig undan
världssamfundet, de tror att de kan spola bort allt blod som har spillts
ut på Irans gator, men i dagens globaliserade värld kan man inte
gömma sig bakom någonting – Det är en omöjlighet och det vet dem
om mycket väl.
Senaste i raden av grymheter och brott mot de mänskliga
rättigheterna avslöjades av människorättsorganisationen Human
Rights Watch. Det hänsynslösa dödandet har övergått till
regelbundna trakasserier, där Bassijmilisen (de paramilitära
styrkorna) går in i folks hem, vandaliserar och slår sönder. Man vill
sätta skräck i en hel befolkning. Man vill kväva eventuella nya
protester mot regimen. Är det så en rättstat ska fungera? Är det så en
civiliserad regim beter sig? Svaret är givetvis nej – Iran är absolut
ingen rättstat och dess regim långt ifrån civiliserad.
Jag har fått höra att han svärs in idag, eller så har han redan svurits
in, ni vet han som tror att han är Irans president. Jag har ett budskap
till Mahmoud Ahmadinejad och hans lakejer i stan: Du är inte Irans
president och vi kommer aldrig någonsin erkänna dig som det heller,
tack!

