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Tässä tutkimuksessa tutkitaan Suomen Teheranin suurlähetystön käsitystä Iranin vuosien 1978–
1979 islamilaisesta vallankumouksesta. Tutkimuksessa pyritään siis pääasiassa ymmärtämään, 
miksi suurlähetystössä asiat ymmärrettiin, niin kuin ne ymmärrettiin. Tutkimalla kuinka joukko 
suomalaisia menneisyydessä suhtautui islamilaiseen kulttuuripiiriin kuuluvaan maahan, sen ihmi-
siin ja tapahtumiin pyritään puolestaan lisäämään ymmärrystä siitä, miksi 2000-luvulla suomalaiset 
suhtautuvat islamilaiseen kulttuuripiiriin kuuluviin maihin ja ihmisiin, niin kuin he suhtautuvat. 
Suurlähetystön ymmärryksen selvittämiseksi on myös olennaista selvittää tarkemmin, mitä tänä 
aikana Iranissa olleille suomalaisille yleensä tapahtui. Lähteinä toimivat pääasiassa Suomen suur-
lähetystön asiakirjat ja pienemmässä määrin Helsingin Sanomien uutisointi tutkittavalta ajanjak-
solta. Tutkimusmetodina on kriittinen analyysi, millä tarkoitan sitä, että olosuhteiden tulkintani 
pohjalta pyrin ymmärtämään suurlähetystön toimijoiden ymmärrystä olosuhteista. Tutkimuksen 
tuloksena on se, että vaikka suurlähetystö selviytyikin käytännön tehtävistään kohtuullisen hyvin, 
niin erityisesti vallankumouksen uskonnollinen aspekti jäi vaikeasti ymmärrettäväksi. Tämä puoles-
taan johtui siitä, että vallankumouksen yhteydessä politiikkaa ja uskontoa sekoitettiin suomalaisille 
ennen kokemattomalla tavalla. Samaan aikaan esimerkiksi taloudellisen toiminnan puolella tapah-
tuneet suuret muutokset eivät aiheuttaneet suurlähetystölle lähellekään samanlaisia ymmärtä-
misvaikeuksia. Tämä taas johtui siitä, että nämä muutokset olivat kuitenkin osa suurlähetystön 
poliittista maailmankuvaa siinä mielessä, että vastaavanlaisia tapahtumia oli nähty modernina ai-
kakautena aikaisemminkin. Johtopäätöksenä tästä voidaan todeta, että kaikkein vaikeinta suurlä-
hetystölle oli kokonaan uuden konseptin ymmärtäminen ja hyväksyminen, eli tässä tapauksessa 
iranilaisten toteuttaman uskonnon ja politiikan suhteen määrittelyn. Tämä puolestaan johti Iranin 
islamilaisen tasavallan erityisen voimakkaaseen vierastamiseen. Suomen Teheranin suurlähetystö 
siis vierasti islamilaista tasavaltaa pääasiassa sen takia, että se toi mukanaan jotain täysin uutta ja 
sitä kautta vierasta. 
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1 Johdanto 
 

Länsimaiden ja islamilaisten maiden suhteet ovat jo pitkään olleet pinnalla, mutta viimeistään 

11.9.2001 Yhdysvaltoihin suoritetut terrori-iskut ja niiden jälkiseuraukset toivat vastakkainasette-

lun toden teolla kaiken kansan tietoon. Myös Suomella on ollut suhteita islamilaisiin maihin käy-

tännössä jo itsenäistymisestä lähtien, ja näistä maista on myös saapunut siirtolaisia Suomeen, jo-

ten myös täällä on pitkä historia kanssakäymisestä näiden kahden kulttuuripiirin välillä. Vuoden 

2010 joulukuussa Ruotsissa tapahtunut arabialaistaustaisen miehen toteuttama pommi-isku herät-

ti Suomessakin laajaa keskustelua maahanmuutosta sekä muslimien ja länsimaiden suhteista 

yleensä. Toiselta puolelta katsottuna rasismi ja maahanmuuttokriittisyys ovat nostaneet omalta 

suunnaltaan pöydälle länsimaisen ja islamilaisen kulttuurin suhteen. Tämä työ ankkuroituu laa-

jemmin juuri islamilaisten maiden ja länsimaiden välisten suhteiden tutkimukseen ja tarkemmin 

sanottuna suomalaisten ja islamilaisen kulttuurin välisen suhteen tutkimukseen. Kyseessä on yritys 

tarkastella suhdetta menneisyydessä, jotta sitä nykyisyydessä voitaisiin paremmin ymmärtää. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, kuinka Suomen Teheranin suurlähetystö ymmärsi Iranin 

vuosien 1978–1979 islamilaisen vallankumouksen. Kyse on siis ymmärtämisen ymmärtämisestä. 

Iran on valittu siksi, että se oli suomalaisten näkökulmasta kohtuullisen merkittävä valtio jo pelkäs-

tään poliittisesta näkökulmasta, sillä epäilemättä Suomea kiinnosti, mitä Neuvostoliiton muissa 

rajanaapureissa tapahtui. Suomen pääintressit Iranissa olivat kuitenkin taloudellisia, ja maiden 

välinen kaupallinen toiminta oli laajentunut huomattavasti 1960-luvun lopulta eteenpäin. Suurin 

taloudellinen intressi oli Iranin öljy, mutta myös suomalaisten vienti ja urakointi Iranissa olivat 

merkittäviä seikkoja. Vallankumouksellinen aika antaa mahdollisuuden tarkastella suomalaisten 

reaktioita vieraan kulttuurin sisällä tapahtuneeseen varsin fundamentaaliseen muutokseen suo-

malaisille kohtuullisen merkittävässä maassa. Aikarajauksen alku on asetettu vuoden 1978 alkuun, 

koska vallankumous alkoi silloin.  Loppu puolestaan on sijoitettu vuoden 1979 loppuun siksi, että 

tähän mennessä Suomen suurlähetystön käsitys vallankumouksesta oli ehtinyt muuttua kahteen 

kertaan ja jälkimmäinen näistä muutoksista on ajoitettavissa vuoden 1979 syksyyn. 
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Tutkimuskysymys on siis, kuinka Suomen Teheranin suurlähetystö ymmärsi Iranin islamilaisen val-

lankumouksen vuosina 1978 ja 1979. Tarkoitus on antaa tapahtumiin ammattidiplomaattien näkö-

kulma, ja pyrkiä ymmärtämään heidän ymmärrystään vallankumouksesta. Käytännössä tämä tar-

koittaa neljän miehen näkemystä tapahtumiin, minkä voi sanoa olevan varsin suppea määrä, mut-

ta toisaalta taas voi katsoa näkökulman olevan erittäin tarkasti rajattu. Nämä neljä miestä olivat 

Kurt Uggeldahl, joka toimi Teheranissa suurlähettiläänä 1.3.1979 asti, Martti Salomies, joka toimi 

suurlähettiläänä Uggeldahlin jälkeen vuoden 1979 loppuun saakka, lähetystösihteeri Erkki Huitti-

nen, joka puolestaan saapui suurlähetystöön 1.3.1979 ja kaupallinen sihteeri Gustaf Franck, joka 

oli sijoitettuna Teheraniin koko tutkimuksen ajanjakson ajan. Kolme ensiksi mainittua olivat kaikki 

karriääridiplomaatteja, jotka olivat toimineet vastaavanlaisissa tehtävissä aiemminkin. Franckin 

taustasta ei ole tarkempia tietoja, mutta ilmeisesti hän oli kaupallisten asioiden asiantuntija. 

 

Tutkimustehtävän suorittaminen edellyttää vallankumouksen konkreettisten vaikutusten erittelyä 

Iranissa olleisiin suomalaisiin ja heidän toimiinsa. Tämä on olennaista siksi, että huolehtiminen 

suomalaisista ja heidän intresseistään oli tärkeä osa suurlähetystön toimintaa, ja näiden kohtalon 

tunteminen auttaa paremmin ymmärtämään niitä olosuhteita, joissa suurlähetystö joutui toimi-

maan sekä suurlähetystön ymmärrystä näistä olosuhteista. Tältä pohjalta seuraan työssäni siis 

myös suomalaissiirtokunnan kohtaloa sekä suurimpien suomalaisprojektien etenemistä Iranissa. 

 

Päälähteinä toimivat Suomen suurlähetystön asiakirjat, ja tämä aineisto koostuu pääasiassa säh-

keistä, tilannekatsauksista, raporteista, kirjatuista puhelin/radiokeskusteluista ja vuosikertomuk-

sista. Helsingin Sanomien uutisointia käytetään lisälähteenä tutkittaessa suomalaisten ja suoma-

laisprojektien kohtaloa Iranissa. Tutkimusmetodina on kriittinen analyysi, millä tarkoitan sitä, että 

olosuhteiden tulkintani pohjalta pyrin ymmärtämään suurlähetystön toimijoiden ymmärrystä olo-

suhteista. 

 

Tutkimuksen esitys jakautuu kolmeen pääosioon, joista ensimmäisessä käsitellään Iranin vallan-

kumousta edeltävää historiaa sekä Suomen ja Iranin suhteiden historiaa. Iranin historiaa käsitel-

lään varsin pitkään, mutta tämän tarkoitus on selvittää lukijalle erityisesti uskontoon liittyvien as-
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pektien kehitystä Iranissa, ja auttaa näin paremmin ymmärtämään, miksi vallankumouksesta tuli 

nimenomaan islamilainen. Tämä on erityisen olennaista siksi, että juuri uskonto oli Suomen suur-

lähetystölle vallankumouksen vaikeimmin ymmärrettävä aspekti. Toisessa osiossa käydään läpi 

kronologisesti vallankumouksen tapahtumia sekä iranilaisesta että suomalaisesta näkökulmasta. 

Viimeinen osio, jossa eritellään suurlähetystön ymmärrystä, on puolestaan jaoteltu temaattisesti 

vallankumouksen eri aspekteihin. 

 

Tutkimuskirjallisuudessa nojaan eniten Elton L. Danielin History of Iraniin, Ofira Seliktarin Failing 

the Crystal Ball Test: Carter Administration and the Fundamentalist Revolution in Iraniin ja Said 

Amir Arjomandin The Turban for the Crown – The Islamic Revolution in Iraniin. Daniel on eläkkeellä 

oleva islamilaisen historian professori Havaijin yliopistosta, ja hänen teoksensa on kattava perus-

teos Iranin historiasta ennen ja jälkeen vallankumouksen.1 Ofira Seliktar puolestaan toimii valtio-

opin professorina Grazin yliopistossa, ja hänen kirjansa antaa yksityiskohtaisen kuvauksen vallan-

kumouksen tapahtumista sekä Iranin että Yhdysvaltain näkökulmasta.2 Arjomadin opus taas selit-

tää varsin laajasti ja analyyttisesti, miksi vallankumouksesta tuli nimenomaan islamilainen vallan-

kumous. Hän toimii sosiologian professorina Stony Brookin yliopistossa.3 

 

2 Islamin perusteet ja shiialaisuus 
 

Koska Iranin vallankumous oli nimenomaan islamilainen vallankumous, esittelen aluksi lyhyesti itse 

islamin perusteet. Islam syntyi 600-luvun alkupuolella profeetta Muhammedin saamien visioiden 

pohjalta, jotka kirjattiin ylös islamin pyhäksi kirjaksi, Koraaniksi. Islam levisi varsin nopeasti koko 

Arabian niemimaalle, ja sieltä yhä eteenpäin arabien toimittamien laajojen valloitusten myötä, 

mitä kautta se kantautui myös Iraniin. Kaikki muslimit uskovat yhteen Jumalaan, profeetta Mu-

hammediin Hänen profeettanaan ja Koraaniin kirjaimellisena Jumalan sanana. Islamin sisällä esiin-

                                                       
1 [http://manoa.hawaii.edu/history/node/56] Luettu 24.3.2012. 
2 [http://us.macmillan.com/authordetails.aspx?authorname=ofiraseliktar] Luettu 24.3.2012. 
3 [http://www.stonybrook.edu/sociol/?faculty/Arjomand/arjomand] Luettu 24.3.2012. 



4 
 

tyy kuitenkin erilaisia suuntauksia, jotka poikkeavat toisistaan yksityiskohtaisemmalla tasolla ja 

joista merkittävimmät ovat sunnalaisuus ja shiialaisuus.4 

 

Sunnalaisuus on selkeästi islamin suurin haara, joka kattaa vajaat 90 % koko maailman muslimeista 

shiialaisten tullessa perässä noin 10 %:lla. Koska Iranin vallankumous oli shiialainen vallankumous, 

keskityn tästä lähtien juuri shiialaisuuden erityispiirteiden selostamiseen. Samoin kiinnitän erityi-

sesti huomiota shiialaisuuden sellaisiin piirteisiin, jotka selkeästi vaikuttivat islamilaiseen vallan-

kumoukseen. Vielä tarkentaen on sanottava, että itse shiialaisuudenkin sisällä on useampia haaro-

ja, joista merkittävin on kuitenkin kaksitoistashiialaisuus. Tämä puolestaan on myös Iranin valtion-

uskonto, minkä vuoksi tulen puhumaan nimenomaan tästä shiialaisuuden haarasta. 5 

 

Shiiat uskovat profeetta Muhammedia seuranneeseen 12 erehtymättömän uskonnollisen johtajan, 

eli imaamin, ketjuun. Sunnalaisuudesta shiialaisuus erkaantui selkeästi vuonna 680 käydyn Kerbe-

lan taistelun myötä, jossa kolmas imaami Husain sai surmansa sunnalaisen kalifin joukkojen käsissä. 

Husainin kärsimyksen surujuhla on edelleen shiialaisen vuoden merkittävin kohta, ja hänen kohta-

lonsa on antanut shiialaisuudelle erityisen marttyyriutta korostavan juonteen, jota korostettiin 

Iranin islamistisessa propagandassa muun muassa vuosien 1978–1979 vallankumouksen ja sitä 

seuranneen Irakia vastaan käydyn sodan yhteydessä.6 

 

Islamilaisen vallankumouksen kannalta olennainen teema shiialaisuudessa on myös ajatus viimei-

sen imaamin, Muhammed al-Mahdin, katoamisesta. Mahdin uskotaan edelleen olevan elossa, 

vaikka hän kätkeytyi vuonna 941, minkä seurauksena shiioilla ei ole tämän jälkeen ollut suoraa 

yhteyttä imaamiinsa. Mahdin uskotaan palaavan viimeisten aikojen edellä ja palauttavan oikeu-

denmukaisuuden maan päälle, mikä on tuonut shiialaisten historiaan useasti toistuvan messiaani-

sen odotuksen hengen, varsinkin koska nämä ovat usein kokeneet olevansa sorretussa asemassa. 

Myös islamilaisen vallankumouksen johtoon nousseen ajatollah Ruhollah Khomeinin uskottiin laa-

jalti olevan Mahdi, tai vähintäänkin hänen edeltäjänsä, ja Khomeinin kannattajat kutsuivat häntä 
                                                       
4 Hämeen-Anttila 2004, 13, 22, 27, 89, 174. 
5 Hämeen-Anttila 2004, 174. 
6 Clawson & Rubin 2005, 108; Hämeen-Anttila 2004, 175–177; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 91. 
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imaamiksi. Kansan keskuudessa häneen liitettiinkin monia yliluonnollisia ilmiöitä ja muun muassa 

uskottiin, että oli mahdollista nähdä Khomeinin kasvot kuun pinnalla.7 

 

Vaikka shiiat uskovatkin elävään auktoriteettiin Mahdin muodossa, niin tarkoittaa hänen kätkey-

tymisensä sitä, että todellinen uskonnollinen auktoriteetti on käytännössä siirtynyt uskonoppinei-

den luokalle, joka käyttelee sijaisvaltaa Mahdin paluuta odotellessa. Uskonoppineiden keskuudes-

sa ei ole selkeää hierarkkista järjestelmää kuten esimerkiksi katolilaisuudessa, vaan epävirallisempi 

systeemi, joka perustuu yksittäisten uskonoppineiden nauttimaan arvostukseen ja kannatukseen. 

Korkeimmassa asemassa on marja’ –i taqlid, jäljittelyn alkulähde, joita kuitenkin voi olla useita 

samanaikaisesti. Marja’ –i taqlidin seuraajien tulee noudattaa hänen esimerkkiään ja päätöksiään, 

eikä pyrkiä itsenäisesti löytämään vastauksia ongelmiinsa. Näin kun Khomeinista tuli Iranissa ar-

vostetuin marja’, antoi se hänelle suurta valtaa muovata vallankumouksen kulkua haluamaansa 

suuntaan. Marja’ on aina ajatollah, Jumalan merkki, ja myös tämä arvonimi perustuu oppineen 

saamaan yleiseen arvostukseen ja tunnustukseen. Ajatollahien alapuolella on vielä muitakin ar-

vonimiä, joiden haltijat muodostavat uskonnollisen keskiluokan, mutta jotka tämän tutkimuksen 

kannalta eivät ole niin olennaisia.8  

 

3 Aika ennen Pahlaveja 
 

Shiialaisuuden nousu Iranin valtionuskonnoksi juontaa juurensa Safavidi-dynastian perustamiseen 

vuonna 1501, mikä asetti myös pohjan erityistä valtaa omaavan iranilaisen pappisluokan kehitty-

miselle.  Safavidien alla papiston valta oli kuitenkin ratkaisevasti rajoittunutta johtuen ensinnäkin 

siitä, että dynastian edustajien katsottiin polveutuvan imaameista, mikä antoi heidän hallinnolleen 

myös uskonnollisen legitimaation. Toisekseen papisto joutui kilpailemaan vaikutusvallasta puolius-

konnollisen statuksen omaavien Safavidien hallinnon alempien edustajien kanssa. Molemmat näis-

                                                       
7 Arjomand 1988, 101; Hämeen-Anttila 2004 182–183. 
8 Hämeen-Anttila 2004, 107–108, 182. 
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tä esteistä kuitenkin katosivat Safavidien dynastian sortumisen myötä vuonna 1722, mikä tasoitti 

tietä valtiosta itsenäiselle papistolle.9 

 

Safavidien imperiumin sortumisen jälkeen Iran pysyi epävakaassa tilassa 1700-luvun lopulle saakka 

ja maassa vaihtelivat anarkian ja yhden vahvan miehen hallinnon kaudet. Tämä sekava tilanne pa-

kotti papiston tulemaan toimeen omillaan, eli myös ilman valtion tukea. Osuli-liike10 puolestaan 

vakiinnutti papiston autonomian opilliselta ja taloudelliselta kannalta 1700-luvun lopulla, sillä se 

nosti jälleen etualalle papiston oikeuden luoda uusia lakeja tulkitsemalla pyhiä tekstejä ja oikeutti 

uskonnollisten verojen keräämisen kätkeytyneen imaamin nimissä. Shiialaisten uskonnollisten joh-

tajien itsenäisyyttä Iranin hallitsijoista korosti entisestään se, että suurin osa heistä asui Irakin py-

hissä kaupungeissa, jotka tuohon aikaan olivat Ottomaanien imperiumin vallan alla.11  

 

Vuonna 1796 valtaan noussut Kadjaarien dynastia lopulta palautti vakauden Iraniin, ja 1800-luku 

olikin pääasiassa Iranille sisäisen rauhan ja suhteellisen vaurauden aikaa. Toisaalta voidaan todeta, 

että 1800-luvulla Iranissa nähtiin monia yrityksiä reformoida valtiota ja hallintoa, joista kuitenkin 

lähes kaikki päättyivät enemmän tai vähemmän epäonnistumiseen. Byrokratian kasvusta huoli-

matta vallan keskittäminen ei todellisuudessa onnistunut, ja maallisen hallinnon ja kirkon valtapii-

rien jakautuminen toisistaan erilleen käytännössä virallistui. Samoin sodat Venäjää vastaan (1804–

1813 ja 1826–1828) johtivat laajojen maa-alueiden menetyksiin. 1890-luvulla Iranin suhteellisen 

vakaa järjestelmä alkoi nopeasti hajota tulojen pysyessä vakaina, kun taas tehottoman byrokratian 

ja korruption myötä menot kasvoivat, minkä seurauksena valtio ajautui vararikon partaalle. Pelas-

taakseen valtion ja itsensä shaahit päätyivät ottamaan suuria lainoja Britannialta ja Venäjältä. Tä-

mä yhdistettynä suhteelliseen tekniseen jälkeenjääneisyyteen kasvatti imperialistien valtaa Iranis-

sa, mikä puolestaan omalta osaltaan nakersi skandaalien ja korruption riivaaman hovin legitimi-

teettiä entisestään. Näin ollen Iran saapui 1900-luvulle vallankumouksen partaalla.12 

 

                                                       
9 Arjomand 1988, 11–12. 
10 Osuli-liike oli shiialainen teologinen koulukunta, joka kukoisti Ottomaanien hallitsemassa Irakissa, mistä sen opit 
kantautuivat myös Iraniin. Arjomand 1988, 13. 
11 Arjomand 1988, 14. 
12 Arjomand 1988, 15, 20–21, 32–33. 



7 
 

Iranin sisäiset jännitteet purkautuivat vuosien 1905–1911 välisenä aikana perustuslaillisena vallan-

kumouksena. Kehnossa terveydentilassa oleva shaahi Mozafar-al-Din taipui vuoden 1906 elokuus-

sa levottomuuksien edessä perustuslaillisten vaatimukseen parlamentista, ja joulukuun 30. päivä-

nä hän kuolinvuoteellaan ratifioi uuden perustuslain. Perustuslaki ei kuitenkaan tyydyttänyt osaa 

papistosta, joka aloitti sheikki Fazlollah Nurin johdolla kampanjoinnin parlamentarismia vastaan 

traditionalistisen islamin nimissä. Papisto, joka oli perustuslaillisen liikkeen alussa käytännössä 

ollut sen puolella tai jättäytynyt kokonaan politiikan ulkopuolelle, jakautui nyt parlamentarismin 

kannattajien ja traditionalistien leireihin. Traditionalistit löysivät itselleen sopivan liittolaisen Mu-

hammed Alista, uudesta itsevaltaisesta shaahista, ja autokratia palautui vuonna 1908, mutta sortui 

uudelleen jo noin vajaan vuoden päästä. Tämän jälkeen parlamentin ja shaahin kannattajien väli-

sessä valtataistelussa onni vaihteli puolelta toiselle, mutta lopulta vuoden 1911 syksyllä perustus-

laillisten joukot saivat ratkaisevan sotilaallisen voiton vastustajistaan, ja seuraavana vuonna ex-

shaahi joutui pakenemaan Venäjälle.13 

 

4 Viimeinen dynastia 

4.1 Sisäpoliittinen konteksti 

4.1.1 Uudet tuulet 

 

Vaikka perustuslaillinen vallankumous onnistuikin jo vuonna 1906 asettamaan perustuslaillisen 

monarkian, se ei onnistunut ratkaisemaan Iranin ongelmia tai luomaan vahvaa valtiota, vaan en-

simmäisen maailmansodan aikana keskushallinnon auktoriteetti sirpaloitui useisiin itsenäisiin val-

takeskuksiin. Lopulta perustuslaillinen monarkia osoittautui kestämättömäksi, ja upseeri nimeltä 

Reza Khan kaappasi vallan vuonna 1921, minkä jälkeen hän perusti Iraniin uuden absolutistisen 

dynastian. Reza Khan kruunattiin vuonna 1925 shaahi Reza Pahlaviksi ja hän viimein alkoi toden 

teolla modernisoida Iranin valtiota ja armeijaa.14 

 

                                                       
13 Arjomand 1988, 37–38, 49–50, 54–57. 
14 Arjomand 1988, 59–62, 66. 
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Vaikka papisto oli alun perin antanut elintärkeää tukea Rezalle hänen tavoitellessaan korkeinta 

valtaa Iranissa, johti valtion modernisaatioprojekti uuden monarkin auttamatta törmäyskurssille 

papiston kanssa, samoin kuin hänen yrityksensä länsimaalaistaa ja maallistaa Iranin yhteiskuntaa.  

Rezan hallituskaudella maallista ja uskonnollista valtaa alettiin erottaa toisistaan, mikä tarkoitti 

papiston maallisen vallan olennaista kutistumista, esimerkiksi uskonnollisten tuomioistuinten sul-

kemisen muodossa. Samaa politiikkaa jatkettiin hänen seuraajansa Muhammed Rezan aikana, 

mutta Rezan hallinnon aikana ei papisto protesteistaan huolimatta vielä pystynyt järjestämään 

tehokasta vastarintaa shaahin hyökkäystä vastaan, ja aikansa merkittävin ajatollah Abdol-Karim 

Hairi pysyi erossa politiikasta.15 

 

Huolimatta Rezan menestyksellisestä armeijan modernisaatiosta miehittivät toisen maailmanso-

dan myötä liittolaisiksi muuttuneet Britannia ja Neuvostoliitto suhteellisen helposti yhdessä Iranin 

vuonna 1941, minkä seurauksena Reza Pahlavi joutui luopumaan kruunustaan poikansa Muham-

med Reza Pahlavin hyväksi. Iranin ongelmat eivät kuitenkaan loppuneet tähän, sillä Neuvostoliitto 

ei ollutkaan halukas vetäytymään Iranin pohjoisosista maailmansodan loppumisen jälkeen, vaan se 

tuki azerien ja kurdien vaatimuksia autonomiasta miehitysalueellaan. Tilanne ratkesi rauhanomai-

sesti neuvostojoukkojen vetäytyessä Iranista vuonna 1946 ja maasta tuli jälleen muodollisesti täy-

sin itsenäinen.16 

 

Reza Pahlavin hallituskaudella Iran asetettiin lopullisesti raiteille kohti modernia valtiota, ja hänen 

reforminsa olivat todellisia, tehokkaita ja osittain myös pysyviä, kuten esimerkiksi infrastruktuurin 

kehittäminen. Toisen maailmansodan aikainen miehitys ja sitä seurannut epävarma poliittinen 

tilanne aiheuttivat hetkellisen takaiskun Rezan aloittamille projekteille, mutta pidemmällä aikavä-

lillä Muhammed Reza jatkoi isänsä jalanjäljissä. Rezan valtakausi kuitenkin näki myös lopulta mo-

narkialle fataaliksi osoittautuneen Pahlavien ja papiston edustajien välisen konfliktin alun. Toisaal-

ta on perusteltua olettaa, että valtiokoneiston modernisaatio asetti Rezan väistämättä törmäys-

kurssille papiston kanssa, koska se ymmärrettävästi halusi suojella perinteisiä etuoikeuksiaan, jo-

ten vaihtoehdot eivät olleet lukuisat. Rezan ajoittain erittäin kovakourainen kohtelu papistoa koh-

                                                       
15 Arjomand 1988, 66–68, 80–84. 
16 Keddie 1990, 3–4; Herrmann 1990, 63. 
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taan17 toimi osittain siksi, että papisto oli vielä valmistautumaton, mutta osittain myös siksi että 

Reza oli oikeasti luonteeltaan vahvatahtoinen ja päättäväinen mies. Hänen poikansa osoitti lopulta 

olevansa toista maata.18 

 

4.1.2 Uuden keisarin vaatteet 

 

Itsenäisyyden rajat Iranissa tulivat vastaan jo pian Neuvostoliiton vetäytymisen jälkeen uuden 

shaahin ja tohtori Muhammed Mossadeghin välisen valtataistelun yhteydessä. Reza Pahlavi oli 

luonut maahan keskitetyn diktatuurin, mutta liittoutuneiden toimittama Iranin miehitys ja shaahin 

syrjäyttäminen heikensivät hänen poikansa poliittista asemaa. Vuonna 1949 nuori shaahi pyrkikin 

keskittämään itselleen lisää valtaa, minkä seurauksena häntä vastustamaan nousivat vasemmalta 

kommunistit, oikealta uskonnolliset piirit ja näiden välistä sekalainen joukko liberaaleja nationalis-

teja, jotka Mossadeghin johdolla alkoivat käyttää Kansallinen rintama19 -nimitystä.20 

 

Kansallinen rintama alkoi ajaa Iranin parlamentissa laajaa suosiota nauttivaa ja räjähdysherkkää 

ehdotusta brittiläisen Anglo-Iranian Oil Companyn kansallistamisesta. Ehdotus meni läpi, ja pian 

tämän jälkeen Mossadegh nousi pääministeriksi, mutta hän oli samalla hankkinut itselleen vaaral-

lisen vihollisen Britanniasta, joka aloittikin ankaran taloudellisen painostuksen. Huolimatta kiristy-

västä taloudellisesta tilanteesta Mossadeghin kansan suosio säilyi, ja hän sai parlamentilta käytän-

nössä diktaattorin valtuudet. Pääministerin populistinen ja sekularistinen politiikka kuitenkin kas-

vatti hänen vihollistensa määrää konservatiivien, kauppiaiden ja uskonnollisten johtajien keskuu-

dessa. Mossadeghin yritykset heikentää armeijaa saivat myös sen kääntymään häntä vastaan, ja 

hänen veljeilynsä vasemmiston kanssa nostatti huolta Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Vuonna 1953 

oppositio yhdessä Yhdysvaltain ja Britannian salaisten palvelujen kanssa syrjäyttikin Mossadeghin 

ja palautti shaahin vallan kahvaan. Tapahtumien seurauksena Mossadegh jäi monien iranilaisten 

                                                       
17 Esimerkiksi vuonna 1928 hän julkisesti pieksi ajatollah Bafqia. Arjomand 1988, 82. 
18 Arjomand 1988, 63, 84, 118. 
19 National Front. 
20 Daniel 2001, 148; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 49, 54. 
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mieliin kansallissankarina, shaahi länsivaltojen sätkynukkena ja Yhdysvallat sekä Britannia Iranin 

asioihin sekaantuvina imperialisteina.21 

 

Papisto oli asettunut shaahi Rezan taakse 1920-luvulla tasavaltalaisuuden haamun pelossa, mutta 

oli lopulta saanut palkkiokseen käytännössä vain nöyryytyksiä ja alati heikkenevän aseman. Rezan 

vallasta luopumisen jälkeen sen asema jälleen vahvistui yhdessä parlamentin kanssa ja jotkut pa-

piston edustajat osallistuivatkin aktiivisesti parlamentaariseen politiikkaan. Mossadeghin ja shaa-

hin välisen valtataistelun aikana osa papistoa asettui aluksi pääministerin puolelle ajatollah Kasha-

nin johdolla. Liitto osoittautui kuitenkin kestämättömäksi Kashanin kääntäessä takkinsa vuonna 

1953 siirtymällä järjestelemään pääministerin kukistamista, minkä vallankumoukselliset papiston 

edustajat kätevästi unohtivat 1970-luvulla. Huolimatta papiston ankarasta kohtelusta Reza Pahla-

vin aikoina se lopulta palasi kuitenkin lähes yhtenä miehenä monarkian taakse. Tästä shaahin oli 

kiittäminen pääasiassa uutta kommunismin mörköä, joka Iranissa oli materialisoitunut tuohon ai-

kaan suhteellisen voimakkaan ja hyvin organisoidun Tudeh-puolueen muodossa. Toisena merkittä-

vänä syynä papiston sovinnollisuuteen oli Mossadeghin suosio kauppiaiden keskuudessa, mikä 

vaaransi perinteisen basaarien ja moskeijoiden välisen akselin antamalla kauppiaille uskottavan 

maallisen ja nationalistisen johtajapoolin, jota tukea.22 

 

4.1.3 Takana loistava tulevaisuus 

 

Sisäpoliittisesti shaahi oli 1960-luvulle tultaessa keskittänyt käytännössä kaiken poliittisen vallan 

itselleen. Samaan aikaan hän kuitenkin halusi säilyä Yhdysvaltain suosiossa, mikä osaltaan vaikutti 

myös Iranin sisäiseen päätöksentekoon. Näin ollen eräs syy shaahin vuonna 1963 aloittamaan re-

formiohjelmaan, niin sanottuun valkoiseen vallankumoukseen, olikin halu miellyttää Yhdysvaltoja. 

Reformit eivät kuitenkaan miellyttäneet kaikkia iranilaisia, ja erityisesti konservatiivisella ja maata-

omistavalla papistolla oli syytä vastustaa uudistuksia, jotka toivat mukanaan muun muassa maare-

formin ja naisten äänioikeuden. Vastarinta johtikin mellakoihin vuoden 1963 kesällä, mutta nämä 

kukistettiin kovalla kouralla, mikä lannisti opposition myös laajemmalti. Näin ollen kun seuraavana 
                                                       
21 Daniel 2001, 149–154. 
22 Arjomand 1988, 81, 84–85, 87. 
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vuonna tuli kiistaa aseostoista Yhdysvalloilta ja amerikkalaisten sotilashenkilöiden diplomaattises-

ta immuniteetista, niin kaduilla olikin varsin rauhallista. Merkittävistä uskonnollisista johtajista 

ainoastaan Ruhollah Khomeini uskalsi esittää kovasanaista kritiikkiä, minkä seurauksena hänet 

vangittiin ja lähetettiin maanpakoon Turkkiin, mistä hän myöhemmin siirtyi Irakiin.23 

 

Shaahi pyrki valkoisen vallankumouksen kautta aggressiivisesti modernisoimaan Irania, mutta lop-

pujen lopuksi hän oli enemmän kiinnostunut geopolitiikasta kuin Iranin sisäisistä oloista. Iranin 

öljytulot kasvoivat massiivisesti 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla erityi-

sesti öljykriisin ansiosta, minkä seurauksena shaahi vapautui riippuvuudestaan Yhdysvaltain talou-

delliseen tukeen. Suuri osa uusista tuloista kuitenkin poltettiin kunnianhimoiseen varusteluohjel-

maan ja osa puolestaan katosi korruption myötä eliitin taskuihin. Valtava rahantulon kasvu synnyt-

ti inflaatiota ja epätasapainoisen, öljyyn nojaavan talouden, mikä raivasi tietä 1970-luvun jälkipuo-

liskon talouskriisille öljyhintojen laskiessa. Yläluokan ja köyhälistön välinen kuilu oli ammottava, 

eikä teollistuminenkaan sujunut suunnitellusti, mikä johtui pääasiassa kehittymättömän infrastruk-

tuurin aiheuttamista pullonkauloista ja koulutetun työvoiman puutteesta.24 

 

Valkoinen vallankumous jatkoi Reza Pahlavin aloittamaa hyökkäystä papiston valtaa ja etuoikeuk-

sia kohtaan takavarikoimalla nopeasti uskonnollisten instituutioiden omistamat maat. Samalla 

tämä kuitenkin saattoi käytännössä loppuun mainittujen instituutioiden itsenäistymisen valtiosta 

ja sen kontrollista. Tämä puolestaan johti toisaalta siihen, että vaikka papisto ei saanut valtiolta 

tukea, niin ei se myöskään ollut valtiosta riippuvainen, eikä sillä ollut erityistä intressiä shaahin 

mielistelyyn, paremminkin päinvastoin. Samalla rahan puutteessa oleva papisto kiinnittyi yhä tii-

viimpään liittoon basaarin kanssa. Basaarin pikkukauppiaat ja käsityöläiset kokivat shaahin moder-

nisaatiopolitiikan uhaksi omille intresseilleen ja tukivat perinteisiä uskonnollisia johtajiaan rahalli-

sesti näiden kamppailussa shaahia vastaan. Shaahin jatkaessa hyökkäystään papistoa vastaan 

1960- ja 1970-luvuilla papisto vastasi muuttumalla yhä populistisemmaksi suhteessaan tavalliseen 

kansaan ottamalla kannettavakseen köyhien ja alistettujen asian sekä esiintymällä erityisesti impe-

                                                       
23 Daniel 2001, 157–158. 
24 Arjomand 1988, 110; Daniel 2001, 158, 164–166; Gasiorowski 1990, 153. 
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rialismin vastaisena voimana. Tultaessa vuoteen 1978 papistolla olikin sekä resursseja että kannat-

tajia tulevan vallankumouksen haltuun ottamiseen.25 

 

Vallankumouksen tärkeäksi lähtökohdaksi tuli siis shaahin aloittama Iranin yhteiskunnan moderni-

saatioprosessi ja sen mukana kulkeneet maallistumis- ja länsimaalaistumisprosessit. Mossadeghin 

aikojen tapahtumien ja shaahin läheisten Yhdysvaltain suhteidensa pohjalta shaahia pidettiin jo 

länsimaiden kätyrinä, mutta hän omilla toimillaan onnistui vielä ruokkimaan omaa epäislamilaista 

(jopa anti-islamilaista) kuvaansa. Tähän vaikutti muun muassa hänen julkinen viehätyksensä Iranin 

esi-islamilaiseen menneisyyteen ja esimerkiksi sellaiset käytännön kannalta triviaalit toimet, kuten 

islamilaisen kalenterin korvaaminen keisarillisella kalenterilla, joilla kuitenkin oli merkitystä irani-

laisten identiteetin kannalta. Merkittävimpänä pitkän tähtäimen syynä islamilaiseen vallankumo-

ukseen voidaankin pitää modernisaatioprosessin liikkeelle sysäämää Iranin hengellistä ja kulttuu-

rista identiteettikriisiä, johon haettiin turvaa perinteisestä islamista ja perinteisistä uskonnollisista 

johtajista. Positiivisiksi sekä aidosti iranilaisiksi koettujen islamin ja papiston vastapooliksi nousi 

shaahi suuren osan kansasta pitäessä häntä korruptoituneena, länsimaita nuoleskelevana, anti-

iranilaisena ja jopa saatanallisena olentona.26 

 

Shaahin itsevaltainen hallinto oli myös tukahduttanut kaikki demokraattiset pyrkimykset, missä 

häntä toisaalta oli auttanut valtion sisäinen valvontakoneisto, ja toisaalta taas länsimaiden myö-

tämielinen suhtautuminen vallitsevaan järjestelmään. Yksi seuraus tästä oli epäilevä suhtautumi-

nen iranilaisten keskuudessa läntiseen versioon demokratiasta. Toinen taas oli se, että koska va-

semmistolaiset ja islamistit olivat käytännössä ainoat, jotka pystyivät järjestelmälliseen vastarin-

taan hallintoa kohtaan, niin he saivat myös tavallaan automaattisen legitimaation. Näin ollen vaik-

ka kokemus shaahin autokratiasta oli olennainen osa vallankumouksellisen ilmapiirin nousussa, 

niin ei demokratiaa kuitenkaan välttämättä pidetty lääkkeenä vallitsevan tilanteen ongelmiin. 

Vaikka siis oli halua vapauteen, niin ei samaan aikaan ollut valmiutta demokratian vaatimaan su-

vaitsevaisuuteen. Suvaitsemattomuuden henki ylsi sivistyneistöön saakka, ja suuri osa älymystöä 

oli antidemokraattista sekä tuki jonkinlaista holistista versiota yhteiskunnasta. Koko suvaitsevai-

                                                       
25 Arjomand 1988, 83–84. 
26 Arjomand 1988, 147; Rubin 1980, 261, 263–265. 
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suuden käsitettä vierastettiin, sillä se usein tulkittiin vain passiivisuudeksi shaahia ja dominoivaa 

länttä kohtaan. Näin ollen shaahin pakkovaltaisen järjestelmän ja suvaitsemattomuuden perintö 

säilyi hänen lähtönsä jälkeenkin.27 

 

Lyhyellä tähtäimellä olennainen seikka avoimeen vallankumoukseen siirtymisessä oli shaahin huo-

nosti ajoitettu järjestelmän liberalisointi, mitä hän alkoi toteuttaa ennakoidakseen odottamaansa 

Yhdysvaltain presidenttinä toimivan Jimmy Carterin taholta tulevaa painostusta, jota ei kuitenkaan 

todellisuudessa tullut. Kun shaahi löysäsi otettaan Iranista ja salli vapaamman julkisen keskustelun, 

niin nousivat esille myös yhteiskunnan epäkohdat, ja aikaisempaa kärkevämpi kritiikki hallintoa 

kohtaan tuli mahdolliseksi. Tämä puolestaan johti entisen pelon ilmapiirin hälvenemiseen ja teki 

mahdolliseksi kansan avoimen siirtymisen barrikadeille.28 Liberalisointi oli erityisen huonosti ajoi-

tettua siksi, että se sattui yksiin 1970-luvun jälkipuolen taloudellisen ongelmakauden kanssa. Tämä 

yhdistelmä antoi kriitikoille paitsi mahdollisuuden esittää tyytymättömyyttään, niin myös kouriin 

tuntuvia ja helposti nähtävillä olevia faktoja heidän ammusvarastoonsa taloudellisen kurjuuden 

muodossa. Järjestelmän liberalisointi, öljykriisiä seurannut talouden ylikuumentuminen ja tätä 

puolestaan seurannut lama olivatkin merkittävimmät välittömät vallankumouksen mahdollista-

neet tekijät.  

 

4.2 Ulkopoliittinen konteksti 

4.2.1 Ennen vallankumousta 

 

Iran ja Yhdysvallat olivat solmineet diplomaattiset suhteet jo vuonna 1856, mutta maat olivat var-

sin vähäisissä kosketuksissa toisiinsa ennen toista maailmansotaa, jonka aikana amerikkalaiset 

joukot auttoivat huoltolinjojen ylläpitämistä Neuvostoliittoon Iranista käsin. Sodan jälkeen Yhdys-

vallat vetäytyi jälleen taka-alalle Iranissa, sillä se piti Irania lähinnä Britannian vastuulla olevana 

maana. Kylmän sodan kiihtyessä Yhdysvalloissa kuitenkin otettiin käyttöön uusi globaali strategia 

taistelussa kommunismia vastaan, mikä nojasi liittolaisvaltioiden renkaan rakentamiseen Neuvos-

                                                       
27 Khosrokhavar 2002, 3–5, 10, 13. 
28 Arjomand 1988, 108–109. 
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toliiton ja Kiinan ympärille. Neuvostoliiton naapurina Irania pidettiin tärkeänä kohteena tässä stra-

tegiassa, mutta selkeä muutos Yhdysvaltain politiikassa Irania kohtaan tuli vasta presidentti Eisen-

howerin myötä vuonna 1953. Eisenhower uskoi aktiivisempaan ulkopolitiikkaan kuin hänen edeltä-

jänsä Truman, ja hänen hallintonsa suhtautui epäilevästi paitsi kommunistisiin maihin, niin myös 

neuvostomyönteisiin neutraaleihin valtioihin.  Koska Iran oli olennainen linkki Neuvostoliiton ja 

Kiinan eristämisessä, päätti Eisenhower varmistaa Iranin länsimyönteisyyden tukemalla Mossa-

deghin kaatamista ja shaahin palauttamista valtaistuimelle vuonna 1953.29 

 

Kaappauksen seurauksena Iran siirtyi selkeästi lännen leiriin, mutta sen sisäinen tilanne säilyi le-

vottomana. Taatakseen itselleen vahvan liittolaisen Yhdysvallat pyrki tukemaan Iranin taloutta ja 

lähetti myös neuvonantajia organisoimaan maahan ensimmäisen modernin salaisen poliisin, josta 

myöhemmin kehittyi pahamaineinen tiedustelujärjestö SAVAK. Ulkoisen turvallisuuden takaami-

seksi Yhdysvallat alkoi lähettää Iraniin myös aseapua ja kouluttajia 1950-luvulla, mutta Iranin ta-

louden lähtiessä vahvaan nousuun seuraavalla vuosikymmenellä sekä taloudellinen että aseellinen 

apu lopetettiin. Tämä ei kuitenkaan lopettanut Iranin varustautumista, vaan päinvastoin shaahin 

päästessä riippumattomaksi Yhdysvaltain avustuksesta, hän kiihdytti sitä.30 

 

Varustautumista ei ainakaan vähentänyt presidentti Nixonin lupaus myydä shaahille mitä tahansa 

tavanomaisia aseita Yhdysvaltain arsenaalista. Tämä politiikka jatkui myös presidentti Carterin 

kaudella siitä huolimatta, että hän halusi vähentää Yhdysvaltain aseiden myyntiä. Carter ei voinut 

muutenkaan tehdä paljoa Iranin suhteen, sillä maan strateginen sijainti ja sen tärkeä rooli Yhdys-

valtain intressien turvaamisessa alueella olivat niin painavia argumentteja, että Yhdysvalloissa ol-

tiin valmiita menemään varsin pitkälle shaahin miellyttämiseksi. Vaikka shaahin varustelu tekikin 

Iranista ulkopoliittisesti vaikuttavan sotilasmahdin, monet iranilaiset pitivät ylenmääräistä varuste-

lua rahan haaskauksena, jonka päätarkoituksena oli turvata Yhdysvaltain edut.31 

 

                                                       
29 Gasiorowski 1990, 146–147. 
30 Gasiorowski 1990, 148–150. 
31 Gasiorowski 1990, 153, 161; Rubin 1980, 266. 
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Neuvostoliiton ja Iranin suhteet olivat toisen maailmansodan jälkeen kireät. Tämä johtui paitsi 

Neuvostoliiton sodan aikana toteuttamasta Iranin miehityksestä, niin myös sen miehitysjoukkojen 

haluttomuudesta vetäytyä Iranin pohjoisosista sodan jälkeen. Miehitysongelma kuitenkin ratkesi 

rauhanomaisesti ja neuvostojoukot vetäytyivät takaisin rajan taakse. Neuvostoliitosta ei tämän 

jälkeen kantautunutkaan Iranin puolelle muita kuin verbaalisia hyökkäyksiä, kuten tapahtui vuo-

den 1953 vallankaappauksen yhteydessä. Vaikka vallankaappaus lämmittikin Iranin suhteita län-

teen, se ei toisaalta vastaavasti kylmentänyt niitä itään, vaan Iranin ja Neuvostoliiton väliset suh-

teet kehittyivät lopulta varsin lämpimiksi. Neuvostoliitto noudattikin kaksitasoista politiikkaa suh-

teessa lounaiseen naapuriinsa. Toisaalta Moskovasta kritisoitiin jatkuvasti shaahin varustelua ja 

riippuvaisuutta Yhdysvalloista, mutta samaan aikaan kuitenkin hierottiin ystävyyttä Iranin kanssa, 

ja varsinkin kauppa kävi vilkkaana maiden välillä. Maat solmivat keskenään myös hyökkäämättö-

myyssopimuksen, ja niin vähäisenä uhkana pidettiin Irania Moskovassa, että Neuvostoliitto päätyi 

myymään aseitakin shaahille.32 

 

Ennen vallankumousta Iran oli Persianlahden merkittävin sotilaallinen mahti ja shaahi oli ottanut 

asiakseen suojella alueen valtioita vallankumouksellisilta voimilta. Shaahi oli valmis käyttämään 

voimakasta armeijaansa myös Iranin rajojen ulkopuolella tavoitellessaan tätä päämäärää, ja näin 

tapahtui esimerkiksi hänen lähettäessään joukkoja Omaniin vuonna 1973 auttamaan sen monark-

kia taistelussa vallankumouksellisia vastaan. Erityisesti Muhammed Rezaa huoletti kommunismin 

leviäminen, ja hän kirjoittaa muun muassa katselleensa huolestuneena tämän aatteen leviämistä 

Afrikan mantereella.33 Shaahin voimakkaat asevoimat ja hänen henkilökohtainen antipatiansa 

kommunismia kohtaan tekivät hänestä luonnollisen Yhdysvaltain etujen turvaajan Persianlahdella 

sekä Lähi-idässä, ja hän pitikin itseään Yhdysvaltain poliisimiehenä tällä alueella. Shaahin vankka 

halu pitää Persianlahti vakaana alueena tarkoitti myös vakaita suhteita alueen konservatiivisiin 

arabimonarkioihin34, joiden vallassa pysymisen shaahin politiikka käytännössä takasi. Jopa Irakin 

tasavalta, joka oli Iranin merkittävin kiistakumppani alueella, joutui tunnustamaan Iranin mahdin 

                                                       
32 Herrmann 1990, 64–65, 68, 70–71. 
33 Pahlavi 1980, 163–164. 
34 Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. 
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hyväksymällä vuonna 1975 iranilaisten tulkinnan rajanvedosta maita erottavalla Shatt al-Arab joel-

la. Kaikki tämä tuli kuitenkin muuttumaan islamilaisen vallankumouksen myötä.35 

 

4.2.2 Vallankumouksen jälkeen 

 

Heti vallankumouksen jälkeen presidentti Carterin hallinto Yhdysvalloissa yritti pitää yllä edes vält-

täviä suhteita Iraniin. Ymmärrettiin kyllä, ettei entisen kaltaiseen asemaan ollut enää paluuta, 

mutta Iranista kantautuvaa Yhdysvaltain vastaista retoriikkaa pidettiin vain massoille suunnattuna 

propagandana. Uskottiin, että suhteet normalisoituisivat pian ja että papiston olisi pakko alkaa 

ottaa huomioon tilanteen pragmaattisia puolia. Suhteiden normalisoituminen ei kuitenkaan ollut 

mahdollista, sillä Khomeinilla ei ollut kiinnostusta rakentaa minkäänlaisia suhteita Yhdysvaltoihin. 

Tähän kylmään totuuteen Washingtonissakin jouduttiin heräämään vuoden 1979 marraskuussa, 

kun ryhmä opiskelijoita otti Yhdysvaltain suurlähetystön henkilökunnan panttivangeiksi, eikä Kho-

meini tehnyt elettäkään näiden vapauttamiseksi. Panttivankikriisi tuli shokkina Yhdysvalloille, ja 

vaikka panttivangit lopulta vapautettiinkin, niin tapaus vaikutti erittäin negatiivisesti maiden väli-

siin virallisiin suhteisiin.36 

 

Huolimatta ristiriidasta teokraattisen ja ateistisen valtion välillä otettiin Iranin vallankumous Neu-

vostoliitossa pääosin avosylin vastaan. Vaikka Khomeinia ei nähty mitenkään erityisen neuvosto-

mielisenä, niin pidettiin häntä äärimmäisen amerikkalaisvastaisena ja koko vallankumousta anti-

imperialistisena. Lisäksi vaikka Teheranista soimattiin molempia supervaltoja, niin käytännössä 

Iranin viholliseksi numero yksi esitettiin Yhdysvallat. Ideologisella tasolla Irania ja Neuvostoliittoa 

yhdistikin negatiivinen tai vähintään kriittinen suhtautuminen Yhdysvaltoja kohtaan. Vallankumo-

uksen positiivisina pidetyistä aspekteista huolimatta herätti se myös huolestumista Moskovassa. 

Epävakauden lisääntyminen Persianlahden alueella ei ollut Neuvostoliiton mieleen, ja päänvaivaa 

aiheutti myös islamistisen vallankumouksen sekä propagandan vaikutus Neuvostoliiton omiin mus-

limeihin. Moskovan tukema marxistinen hallitus Kabulissa sekä puna-armeijan marssi Afganistaniin 

                                                       
35 Hooglund 2002, 157–158. 
36 Cottam 1986, 228; Rubin 1980; 252–253. 
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24.12.1979 olivat myös Iranista kantautuvan kritiikin kohteena. Vallankumous toi siis Neuvostolii-

tolle sekä plussia että miinuksia, mutta kylmän sodan näkökulmasta se oli sille voitto.37 

 

Vallankumous muutti hetkessä Iranin Persianlahden vakauden takaajasta sen merkittävimmäksi 

haastajaksi, ainakin verbaalisella tasolla. Iranissa uskottiin, että myös alueen muut monarkiat voi-

sivat vapautua imperialistisesta Yhdysvalloista ja alistavista hallitsijoistaan seuraamalla Iranin esi-

merkkiä. Tämän seurauksena Teheranista alkoi kantautua retoriikkaa, jonka mukaan alueen ara-

bimonarkiat olivat epäislamilaisia Yhdysvaltain sätkynukkeja ja joita vastaan näiden alamaisten 

tulisi kapinoida. Tämä luonnollisesti johti suhteiden kiristymiseen ja epäluuloisuuden kasvamiseen 

Iranin ja arabimonarkioiden välisissä suhteissa. 38 

 

Kaikkein epäislamilaisin hallinto Iranin kirjoissa sijaitsi kuitenkin Irakissa, jonka väestöstä suurin 

osa oli shiialaisia, mutta jota hallitsi maallinen Ba’ath-puolue.  Irak vastasi Iranin propagandaan 

tuoreen presidenttinsä Saddam Husseinin johdolla teloittamalla merkittävän irakilaisen shiia-

johtajan Muhammed Baqir-al Sadrin ja hänen sisarensa. Tähän Khomeini puolestaan vastasi julis-

tamalla Ba’athin aloittaneen sodan islamia vastaan. Maiden väliset kiristyvät suhteet, suotuisa 

ulkopoliittinen tilanne, Irakin omat hegemoniahaaveet sekä uskomukset vallankumouksellisen 

Iranin sisäisestä heikkoudesta johtivat lopulta vuoteen 1988 asti kestäneeseen sotaan Irakin sota-

joukkojen ylittäessä maiden välisen rajan vuoden 1980 syyskuussa. Sota kiristi entisestään Iranin 

suhteita Persianlahden arabimonarkioihin ja Iran katsoi näiden olevan de facto liitossa Irakin kans-

sa. Persianlahden valtioiden kannalta Iranin vallankumous tarkoitti siis huomattavaa epävakauden 

lisääntymistä alueella.39 

 

 

                                                       
37 Atkin 1986, 192–193, 199; Halliday 1990, 249. 
38 Hooglund 2002, 156, 158–159. 
39 Hooglund 2002, 159–162, 165. 
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5 Shaahi ja anti-shaahi 
 

Ruhollah Mousavi Khomeini syntyi vuonna 1902 suhteellisen menestyksekkääseen maanomistaji-

en ja uskonoppineiden perheeseen. Kilpaileva perhe murhasi hänen isänsä pian Khomeinin synty-

män jälkeen, ja hänen äitinsä kuoli Khomeinin ollessa teini-iässä, minkä seurauksena hän jäi tätinsä 

ja vanhimman veljensä kasvatettavaksi. Hän sai perinteisen uskonnollisen koulutuksen ja alkoi lo-

pulta itse tarjota opetusta Qomin pyhässä kaupungissa, missä hänestä tuli merkittävän ajatollah 

Husain Boroujerdin suojatti. Khomeini ei kuitenkaan koskaan niittänyt suurempaa mainetta perin-

teisenä oppineena, eivätkä hänen varhaiset kirjoituksensa olleet mitenkään erityisen omaperäisiä. 

Niistä kuitenkin käy ilmi jo varhaisessa vaiheessa kaksi myöhemmin merkittävää seikkaa hänen 

luonteestaan, eli ulkomaisten vaikutteiden pelko ja perinteisten islamin arvojen kunnioitus.40 

 

Khomeinin kuuluisuus alkoi kasvaa vasta 1960-luvulla, kun epäpoliittisen Boroujerdin kuoleman 

jälkeen Khomeini itse puolestaan ryhtyi poliittisesti erittäin aktiiviseksi. Hän takoi maineensa 1960-

luvun levottomuuksissa ja erityisesti vuoden 1964 tapahtumien seurauksena, jolloin hän oli käy-

tännössä ainoa merkittävä uskonoppinut, joka uskalsi puhua shaahia vastaan. Tämän kautta hä-

neen liimautui maine korruptoitumattomuudesta sekä pelottomuudesta, ja tapahtumia seuran-

neen vangitsemisensa myötä hän myös ansaitsi ajatollahin arvon. Näiden tapahtumien myötä hä-

nen ympärilleen kasaantui uskollinen kannattajien ryhmä, joka oli oleellinen Khomeinin oppien 

levityksessä ja varojen keräämisessä hänelle. Näiden tulojen turvin Khomeini saattoi jatkaa tasaista 

shaahin hallintoon kohdistuvaa kritiikin tulvaa Irakista, minne hän oli päätynyt maanpakoon. Jo 

ennen vallankumouksen alkua vuonna 1978 Khomeinille olikin muodostunut oma kannattajaver-

kostonsa Iraniin, mikä auttoi häntä nousemaan myöhemmin opposition merkittävimmäksi johta-

jaksi.41 

 

Jos Khomeini oli luonteeltaan jämäkkä ja peräänantamaton, niin oli hänen päävihollisensa Mu-

hammed Reza Pahlavi puolestaan luonteeltaan pohjimmiltaan heikko ja epävarma mies. Yhteen-

                                                       
40 Daniel 2001, 176–178. 
41 Daniel 2001, 178–179. 
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otossa Mossadeghin kanssa hän oli lopulta menettänyt rohkeutensa ja paennut Roomaan, mistä 

hän palasi, vasta kun rojalistit olivat syrjäyttäneet Mossadeghin. Vuoden 1963 levottomuuksien 

yhteydessä hänen pääministerinsä Asadollah Alam lopetti mellakoinnin kovaotteisesti huolimatta 

shaahin epäröinnistä.  1970-luvulla shaahi oli onnistuneesti heijastanut itsestään julkisuuteen voi-

makkaan hallitsijan kuvaa, mutta kuten vallankumous osoitti, niin oli sekä hänen että hänen luo-

mansa järjestelmän mahtipontisen kuoren alla todellisuudessa varsin hauras sisus.42 

 

Jo ennen vallankumouksen alkua oli Khomeinista tavallaan kehittynyt messiaaninen anti-shaahi, 

joka oli korruptoitumaton ja edusti Iranin perinteisiä arvoja, kun taas paholaismainen shaahi puo-

lestaan edusti tyranniaa ja länsimaiden mielistelyä.43 Iranin papiston auktoriteetin voidaan Max 

Weberin klassisen luokittelun mukaan sanoa olleen pääasiassa traditionaalista auktoriteettia, mut-

ta Khomeinin henkilökohtainen auktoriteetti oli puolestaan enemmänkin karismaattista auktori-

teettia. Tämä oli olennaista, sillä karismaattisella auktoriteetilla ei ole käytännössä rajoja, mikä salli 

Khomeinin paljon vapaammin muovata Iranin tulevaa yhteiskuntaa oman visionsa mukaiseksi. 

 

Vaikka Khomeinin henkilö olikin merkittävä osa vallankumouksen toteutusta, niin oli hänen per-

soonallaan loppujen lopuksi enemmän vaikutusta siihen minkälaisen järjestelmän vallankumous 

tuli jättämään jälkeensä. Merkittävin henkilö vallankumouksen onnistumisen kannalta oli itse 

shaahi. Paitsi että shaahi teki lukuisia virheitä vuoden 1978 kriittisinä kuukausina, niin oli Muham-

med Rezan haluttomuus käyttää väkivaltaa suurin este monarkian säilyttämiselle. 

 

Shaahilla oli käytössään yksi maailman voimakkaimmista armeijoista, joka säilyi hänelle uskollisena 

aina shaahin maanpakoon saakka ja jonka avulla vallankumous olisi voitu tukahduttaa ainakin tois-

taiseksi. Pidemmällä tähtäimellä tämä ei tietenkään olisi taannut onnistumista. Samoin shaahilla 

oli käytössään kovan linjan kenraaleja, jotka olisivat olleet valmiita koviin otteisiin, mutta shaahin 

rakentaman neopatrimoniaalisen järjestelmän logiikan mukaisesti kenraalit pystyivät määrätietoi-

seen yhteistyöhön vain hänen komennossaan. Kenraalit eivät itsenäisesti pystyneet toimimaan 
                                                       
42 Arjomand 1988, 118–119. Lisää shaahin heikosta luonteesta ks. esim. Clawson & Rubin 2005, 92 ja Rubin 1980, 44–
45, 59, 114. 
43 Arjomand 1988, 104–105. 
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monarkian pelastamiseksi, ja valtion sekä armeijan päämiehen muututtua kyvyttömäksi toimin-

taan seurasi tätä myös itse valtion ja armeijan halvaantuminen loogisesti perässä.44  

 

6 Kaksi leijonaa 

6.1 Kaukaisemmat suhteet 
 

Suomen ja Iranin suhteet alkoivat virallisesti 23.7.1918 Iranin tunnustaessa nuoren Suomen tasa-

vallan. Alkuaikoina suhteet eivät kuitenkaan olleet kovin aktiiviset. Tämä johtui varsin suuresta 

välimatkasta maiden välillä sekä molempien valtioiden levottomista sisäisistä oloista, mutta toi-

saalta myös suomalaisten halusta keskittää diplomaattiset lähetystönsä pääasiassa Eurooppaan. 

Muualla maailmassa, erityisesti vähemmän kehittyneissä maissa, suomalaiset nojasivat pääasialli-

sesti konsuliverkostoonsa, joka sitten käytännössä tulikin kattamaan kaikki maailman valtiot. Ira-

nin ja Suomen välisen virallisen kanssakäynnin vähäisyydestä ja vähämerkityksellisyydestä kertoo 

sekin, että kun Iranin ensimmäinen ja viimeinen Helsingin-konsuli, eli seikkailumielinen Aleko Lilius, 

jätti tehtävänsä ja lähti omille teilleen vuonna 1920, niin Teheranissa koko asiaa ei ilmeisesti pantu 

edes merkille, sillä iranilaiset kyselivät miehen perään Suomesta vielä vuonna 1924. Viralliset suh-

teet ottivat merkittävän askeleen eteenpäin, kun Suomi iranilaisten toivomuksesta vuonna 1934 

sivuakkreditoi45 Moskovan-lähettiläänsä myös Teheraniin. Myöhemmin sivuakkreditointi siirrettiin 

Ankaran lähettiläälle. Vuonna 1935 Suomi järjesti fyysistä edustusta Iranin maan kamaralle perus-

tamalla Teheraniin kunniapääkonsulinviraston46, jonka johtoon tuli ruotsalainen Eric Carlberg.47 

 

                                                       
44 Arjomand 1988, 120, 124–125. 
45 Sivuakkreditointi tarkoittaa sitä, että Suomen tasavallan presidentti valtuuttaa suurlähetystön tai lähetystön päälli-
kön toimimaan diplomaattisena edustajana asemamaan lisäksi myös toisessa valtiossa. Näin ollen vaikka Suomea 
fyysisesti edustettiin Teheranissa konsulitasolla, niin konsulaatin päällikkönä kuitenkin toimi Suomen Moskovan-
lähettiläs. ’Sivuakkreditointi’ [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000204]. Luettu 22.3.2012. 
46 Kunniakonsuli hoitaa Suomen diplomaattisia asioita asuinmaassaan (tässä tapauksessa Iranissa) ilman palkkaa sivu-
toimena, eikä hänen tarvitse olla Suomen kansalainen. ’Suomen ulkomailla olevat kunniakonsulit’ 
[http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=44623&contentlan=1&culture=fi-FI]. Luettu 22.3.2012. 
47 Haverinen, Merja, ’90 vuotta suhteissa Persiaan ja Iraniin’. 
[http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=1&culture=fi-FI]. Luettu 24.3.2011; 
Katalogi ’Teheranin lähetystön arkisto 1974–1981’, s. 1, Suomen ulkoasianministeriön arkisto (SUA); Nuorteva & Raitio 
1993, 27. 
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Toinen maailmansota muutti tilannetta hetkellisesti. Kun vuonna 1941 Suomi soti akselivaltojen 

puolella ja Iran tuli miehitetyksi Britannian ja Neuvostoliiton toimesta, niin joutui Carlberg Iranin 

vaatimuksesta sulkemaan konsulaatin ja poistumaan maasta. Konsulaatin sulkeutuminen ei sinän-

sä ollut erikoista vallitsevissa oloissa, ja Suomen diplomaattisuhteet katkesivat hetkellisesti moniin 

muihinkin maihin toisen maailmansodan aikana. Iranin ja Suomen välisten suhteiden normalisoin-

tia sodan jälkeen hidastivat Iranin omat ongelmat, mutta vuonna 1949 viimein palattiin takaisin 

sotaa edeltäneeseen tilanteeseen. Tämä siitä huolimatta että Teheranissa aluksi vastustettiin aja-

tusta kolmannen maan kansalaisesta Suomen edustajana (Carlberg oli Ruotsin kansalainen) sekä 

siitä, että iranilaiset toivoivat Suomen mieluummin sivuakkreditoivan Teheranin takaisin Mosko-

van-lähettiläälleen, koska molemmilla mailla oli kaupallisia intressejä Neuvostoliitossa. Lopulta 

asioista kuitenkin päästiin sopimukseen eikä muutoksia päädytty tekemään.48 

 

Carlberg yritti ajaa Suomen asioita Iranissa parhaansa mukaan, mutta tämä ei voinut olla erityisen 

helppoa, koska Suomen valtion puolesta hänelle ei ollut toimitettu muun muassa henkilökuntaa. 

Lisäksi vasta hänen seuraajansa René Leschen sai vuonna 1957 esimerkiksi sellaisetkin konsulinvi-

rastoon kuuluvat perustarvikkeet kuten valtion kumileimasimen ja Suomen lipun. Carlberg pyrki 

kuitenkin huolehtimaan tarmokkaasti suomalaisten kauppayhteyksistä Iraniin ja suositteli muun 

muassa iranilaisten mattojen tuontia Suomeen. Tämä kielii siitä, että jo tässä vaiheessa Suomen 

suurin intressi Iranissa oli taloudellinen, ja tilanne oli todennäköisesti molemminpuolinen. Suomel-

la ja Iranilla oli kuitenkin muutakin yhteistä kuin taloudelliset intressit ja yhteinen tunnus, eli leijo-

na, nimittäin Neuvostoliiton naapuruus, jonka pohjalta esimerkiksi shaahin mainitaan viitan-

neen ”yhteiseen naapuriin, jota on vaikea hoitaa.”49 Mahdollisesti tämä geopoliittinen analogia ja 

jopa tietyt yhtäläisyydet historiallisessa asemassa suurempien valtojen yhtenä kiistakapulana ovat 

saattaneet osaltaan lisätä tiettyä intressiä myös syvempään poliittiseen kanssakäyntiin.50 

 

                                                       
48 Haverinen, Merja, ’90 vuotta suhteissa Persiaan ja Iraniin’. 
[http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=1&culture=fi-FI]. Luettu 24.3.2011; 
Nuorteva & Raitio 1993, 57. 
49 Haverinen, Merja, ’90 vuotta suhteissa Persiaan ja Iraniin’. 
[http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=1&culture=fi-FI]. Luettu 24.3.2011 
50 Ibid. 
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Iranin poliittisesti epävakaan tilanteen johdosta Suomen ja Iranin välinen kanssakäynti päätyi kui-

tenkin vähenemään 1950-luvun ensimmäisinä vuosina ja jopa kauppasuhteissa mentiin alamäkeä 

johtuen Iranin öljykriisistä. 1960-luvulla maiden väliset suhteet olivat ystävällismieliset, mutta sa-

malla sangen etäiset, ja perustuivat pääasiassa juuri kaupankäyntiin. Yleisesti Suomi 1960-luvulla 

keskittyi suurlähetystöjensä51 miehityksen monipuolistamiseen, eikä niinkään edustustojen mää-

rän lisäämiseen, mitä puolestaan alettiin toteuttaa 1970- ja 1980-luvuilla. Poikkeuksen Iranin ja 

Suomen välisiin hiljaisiin suhteisiin 1960-luvulla muodosti presidentti Kekkosen vuonna 1963 toi-

mittama epävirallinen pistäytyminen Teheraniin matkallaan Intiaan. Kekkonen tapasi shaahin ja 

vieraanvaraisuuden kerrotaan olleen mitä parhain huomioon ottaen vierailun epävirallisen luon-

teen. Vuonna 1970 shaahi puolestaan teki valtiovierailun Suomeen ja myös hänen sanotaan to-

denneen, ettei tulisi koskaan unohtamaan sitä vieraanvaraisuutta, jota hänelle osoitettiin. Kekko-

nenkin kerkesi lopulta viralliselle vierailulle Iraniin hänen lähtiessään osallistumaan vuonna 1971 

maan 2500-vuotisjuhliin. Shaahin toimittama vierailu Suomeen oli herättänyt myös pahaa verta, ja 

Suomessa oli nähty shaahin vastaisia mielenosoituksiakin, mutta Kekkosen vuoden 1971 matka 

Iraniin kuumensi tunteita siinä määrin, että Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystö sai jopa pom-

miuhkauksen vierailun johdosta.52 

 

6.2 Suurlähetystöksi 
 

1970-luvulla Suomi laajensi suurlähetystöverkostoaan ja yhdeksi laajennuskohteeksi tuli Iran, jon-

ka alle nyt puolestaan sivuakkreditoitiin Pakistan, missä Suomella oli vaatimattomia taloudellisia 

intressejä valvottavanaan. Pääkonsulinvirasto muuttui ensin vuonna 1973 Ankaran suurlähetystön 

alaiseksi kaupalliseksi osastoksi, mikä oli osaltaan merkki kasvavista taloudellisista intresseistä. 

Toisaalta järjestelyihin tarvittiin yleensäkin jonkinlainen muutos, sillä Iranin puolelta ei enää hy-

väksytty uusia kunniakonsuleja. Kaupallisen osaston perustaminen osoittautuikin vain väliaikaisek-

                                                       
51 Suomi alkoi vuodesta 1952 eteenpäin korottaa lähetystöjensä statuksia suurlähetystöiksi. Nuorteva & Raitio 1993, 
57. 
52 Haverinen, Merja, ’90 vuotta suhteissa Persiaan ja Iraniin’. 
[http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=1&culture=fi-FI]. Luettu 24.3.2011; Nuor-
teva & Raitio 1993, 70. 
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si ratkaisuksi, sillä jo seuraavan vuoden marraskuussa se korotettiin suurlähetystöksi, jonka en-

simmäiseksi suurlähettilääksi nimitettiin lähetystöneuvos Kurt Uggeldahl. 53 

 

Suurlähetystö aloitti toimintansa hieman kankeasti, sillä sen henkilökunta oli suurlähettilästä lu-

kuun ottamatta varsin kokematonta. Samoin kakkosmiehenä toiminut lähetystösihteeri Jorma 

Julin saatiin paikalle vasta vuoden 1975 keväällä ja kaupallisista asioista päätoimisesti vastaava 

kaupallinen sihteeri Gustaf Franck puolestaan vasta saman vuoden syksyllä. 54 Nämä kolme ase-

maa (suurlähettiläs, hänen kakkosmiehensä ja valtion palkkaama kaupallinen sihteeri) olivat suur-

lähetystön merkittävimmät, ja niiden haltijoiden kesken tehtiin kaikki merkittävimmät päätökset. 

Tämän lisäksi nämä miehet vastasivat myös virallisesta raportoinnista Suomen ulkoministeriöön. 

Suurlähetystössä majaansa piti myös joukko SUE-sihteerejä55, mutta nämä hoitivat lähes yksin-

omaan vain päämiehinään toimineiden yhtiöiden asioita. 

 

Taloudelliset näkökannat olivat merkittävimpiä suurlähetystön perustamisessa. Iranin lisääntynyt 

vauraus aiheutti investointitoiminnan ja kulutuskysynnän kasvua, mikä loi parempia edellytyksiä 

suomalaiselle vientitoiminnalle. Yleisestä aktiviteetin kasvusta kertoo esimerkiksi se, että kun 

suomalaisten määräksi Iranissa vuonna 1974 ilmoitettiin noin 50 henkeä, niin vuonna 1977 tämä 

luku oli kasvanut jo noin kahteen sataan. Vuonna 1975 perustettiin suomalais-iranilainen ministe-

ritason sekakomissio, jonka ensimmäisen kokouksen tuloksena vuonna 1976 solmittiin maiden 

välinen kauppasopimus56. Suomalaisten vienti Iraniin kasvoikin 1970-luvulla, ja ennen vallankumo-

usta Iran oli Yhdysvaltain jälkeen Suomen toiseksi suurin Euroopan ulkopuolinen vientimaa ja kat-

toi noin 1 %:n viennistämme. Suomalaisten vienti koostui pääasiassa puuvalmisteista, paperi mu-

kaan lukien, joskin myös kemianteollisuuden tuotteilla oli merkittävä osuus. Tähän aktiviteettiin on 

vielä lisättävä suomalaisten toimittama konsultointi ja rakennusurakointi Iranissa. Tuonti Suomeen 

                                                       
53 Haverinen, Merja, ’90 vuotta suhteissa Persiaan ja Iraniin’. 
[http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=1&culture=fi-FI]. Luettu 24.3.2011; Muis-
tio 30.6.1975, s. 6, kansio Teheranin suurlähetystön tarkastus 1975, SUA. 
54 Toimintakertomus vuodelta 1974, s. 5, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA; Toiminta-
kertomus vuodelta 1975, s. 4, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
55 SUE-sihteerit olivat määräaikaisesti palkattuja kaupallisia virkamiehiä joiden tehtävänä oli viennin edistäminen. 
Nuorteva & Raitio 1993, 64. 
56 Kauppasopimus määrittelee kahden tai useamman maan välisen kaupankäynnin ehdot. 
[http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/termi/kauppasopimus/0] Luettu 22.4.2012. 
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oli lähes yksinomaan öljyä, ja Iran olikin Neuvostoliiton jälkeen Suomen toiseksi suurin öljyntuoja-

maa ennen vallankumouksen alkua ja kattoi noin 10 % öljyntarpeestamme. 57 

 

Taloudelliset seikat eivät kuitenkaan olleet ainoita seikkoja, jotka vaikuttivat päätökseen suurlähe-

tystön perustamisesta. Aikaisemmin on jo mainittu iranilaisten nuiva suhtautuminen uusiin kun-

niakonsuleihin. Asiaan vaikuttivat myös Iranin nousu Persianlahden sotilaallisesti voimakkaimmak-

si valtioksi sekä shaahin lisääntynyt ulkopoliittinen aktiivisuus, mitkä johtivat Iranin kasvavaan 

merkitykseen kansainvälispoliittisella näyttämöllä. Tämä puolestaan lisäsi Teheranin arvoa kan-

sainvälispoliittisena tarkkailupaikkana. Poliittisessa raportoinnissa keskityttiin vuosien 1975–1977 

välisenä aikana pääasiassa Iranin arabisuhteiden selostamiseen, OPEC-politiikkaan ja yleiseen Per-

sialahden tilanteen selvittämiseen. Samalla kuitenkin jokaisessa suurlähetystön lähettämässä vuo-

sikatsauksessa valiteltiin, ettei poliittisten asioiden seuraamiselle jäänyt riittävästi aikaa, koska 

painopiste oli kuitenkin loppujen lopuksi kaupallisella puolella. Maiden väliset vierailutkin suoritet-

tiin pääasiassa kaupallisissa merkeissä, vaikka ulkoministeri Väyrynen tosin kerkesi vuonna 1977 

suomalais-iranilaisen sekakomission kokoukseen osallistuessaan tapaamaan myös Iranin pää- ja 

ulkoministerin sekä muita ministerejä. Samoin kulttuurinen toiminta jäi sangen vähäiselle huomi-

olle, vaikkakin suomalaiset osallistuivat useille Teheranissa järjestetyille filmifestivaaleille omilla 

elokuvillaan, ja esimerkiksi vuonna 1976 Iranin kulttuuriministeriö järjesti Teheranissa kuvanveis-

täjä Eila Hiltusen töitä esittelevän näyttelyn. 58 

 

                                                       
57 Toimintakertomus vuodelta 1974, s. 2, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA; Muistio 
30.6.1975, s. 6, kansio Teheranin suurlähetystön tarkastus 1975, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1976, s. 4, kansio 
Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1977, s. 6, 9, kansio Teheranin 
suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA; Muistio 4.4.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 1.3.79–
14.11.1979 II, SUA. 
58 Haverinen, Merja, ’90 vuotta suhteissa Persiaan ja Iraniin’. 
[http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=39991&contentlan=1&culture=fi-FI]. Luettu 24.3.2011; Muis-
tio 30.6.1975, s. 6, kansio Teheranin suurlähetystön tarkastus 1975, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1976, s. 6, kan-
sio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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7 Suurlähetystö, suomalaiset ja vallankumous 

7.1 Ei mitään uutta auringon alla? 

7.1.1 Mellakoita, mielenosoituksia ja myönnytyksiä 

 

Vaikka Iranin talous olikin vuoden 1977 lopulla heikentynyt aikaisemmasta, niin oli maa itsessään 

näennäisen rauhallinen, ja shaahin hallinto edelleen yhtä tiukasti vallan kahvassa, kuin mitä se oli 

ollut vuosikymmenen alussa. Joulukuussa Iranissa valtionvierailulla ollut presidentti Carter jopa 

ylisti maljapuheessaan Iranin olevan ”vakauden saareke myrskyisässä maailmankolkassa.”59 Pinnan 

alla kuitenkin kuohui, ja vaikka sekulaari oppositio olikin jo vuoden 1977 aikana nostanut suhteelli-

sen varovaisesti päätään, niin uskonnolliset piirit liittyivät selkeästi vastarintaan vasta vuoden 1978 

alussa. Vallankumouksen toi kaduille 7.1.1978 puolivirallisessa sanomalehdessä julkaistu ja mah-

dollisesti itsensä shaahin määräämä artikkeli, jossa papiston syytettiin olevan liitossa kommunisti-

en kanssa sekä hyökättiin Khomeinia vastaan muun muassa väittämällä tämän olevan brittien va-

kooja ja homoseksuaali.60 

 

Mikä oli artikkelin alkuperäinen tarkoitus, ja oliko se todella itsensä shaahin taholta määrätty on 

epäselvää, mutta asiasta voidaan ainakin esittää hypoteesi. Ensinnäkin shaahi tulisi vuoden 1978 

aikana esittämään kyvyttömyyttä vallitsevan kriisin hallitsemisessa tehden virheen toisensa perään. 

Tältä pohjalta ei ole vaikeaa uskoa, että hän itse olisi myös antanut kipinän levottomuuksien syt-

tymiselle.  Toiseksi shaahi syyttää vallankumouksesta kirjassaan Vastaukseni historialle pääasias-

sa ”punaisen ja mustan kirottua liittoa”61 (eli kommunisteja ja taantumuksellista papistoa), jonka 

hän katsoo pyrkineen toimimaan hänen valkoista vallankumoustaan vastaan. Vaikka shaahi kokikin 

kommunismin päävihollisekseen, piti hän siis myös taantumuksellista papistoa vastustajanaan, ja 

tältä pohjalta artikkelin määräämisen motiivina saattoi olla ainakin osittain henkilökohtainen anti-

patia. Samoin shaahi oli epäilemättä tietoinen Khomeinin Irakista syytämästä antimonarkistisesta 

propagandasta, joten artikkeli olisi voinut olla kömpelö yritys mustamaalata poliittista vastustajaa, 

mikä myös sopisi kuvaan shaahin varsin heikoista poliittisista päätöksistä vuonna 1978. 

                                                       
59 Daniel 2001, 166. ”an island of stability in a turbulent corner of the world.” Oma suomennos. 
60 Daniel 2001, 166; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 139. 
61 Pahlavi 1980, 93. 
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Artikkelin alkuperäiset tarkoitusperät voivat olla epäselvät, mutta sen seuraukset eivät. Pienempiä 

levottomuuksia puhkesi lähes välittömästi Teheranissa, ja seuraavana päivänä Qomissa alkaneessa 

kaksipäiväisessä mielenosoituksessa kuoli ja haavoittui joukko mielenosoittajia poliisin puututtua 

tilanteeseen.62 Shiialaisen 40 päivän suruajan mukaisesti papisto kutsui helmikuun 18. päivänä 

ihmisiä muistamaan surmansa saaneita, mikä johti surumarsseihin useissa kaupungeissa. Erityisen 

väkivaltaisiin levottomuuksiin päädyttiin pohjoisessa Tabrizin kaupungissa, missä massiivinen mie-

lenosoitus muuttui mellakoinniksi yhden mielenosoittajan saatua surmansa poliisin laukauksista. 

Tabrizin poliisi joutui pian alakynteen, minkä seurauksena armeija jouduttiin hälyttämään paikalle 

järjestystä palauttamaan, mikä puolestaan johti uusiin kuolonuhreihin. Tämä asetti tahdin kesään 

asti jatkuneille levottomuuksille, joissa aina 40 päivän väliajoin syntyi mielenosoituksia, jotka puo-

lestaan tuottivat marttyyrejä seuraavia mielenosoituksia varten.63 

 

Poliisi päätyi myös ajoittain seuraamaan mielenosoittajia moskeijoihin ja muihin pyhiin paikkoihin, 

mikä entisestään työnsi ihmisiä opposition leiriin. Esimerkiksi maltillisten uskonnollisten piirien 

merkittävän johtajan ajatollah Kazem Shariatmadarin sanotaan kääntyneen shaahia vastaan soti-

laiden tapettua ihmisen Shariatmadarin kodissa. Mielenosoitusten sykli huipentui 9. toukokuuta 

Teheranissa pidettyyn suuren mielenosoitukseen, ja ensimmäinen yleislakko järjestettiin Khomei-

nin kehotuksesta saman kuun 15. päivänä, mutta tämän jälkeen pahimmat levottomuudet tyyntyi-

vät kesän ajaksi.64 

 

Myös shaahi ja hänen hallintonsa asettivat oman syklinsä jo vallankumouksen alkumainingeissa 

yrittämällä sekoittaa keppiä ja porkkanaa. Poliisi ja armeija asettuivat voimalla mielenosoittajia ja 

mellakoitsijoita vastaan, mutta samalla tehtiin pieniä myönnytyksiä oppositiolle ja yritettiin tyyn-

nytellä maltillisempia vastustajia. Pidemmällä tähtäimellä strategia osoittautui kehnoksi, sillä 

myönnytykset kommunikoivat oppositiolle heikkoutta ja samalla kovat otteet puolestaan vilpilli-

syyttä. Syy epävarmaan ja horjuvaan otteeseen kriisin käsittelyssä oli paljolti shaahissa itsessään, 

vaikkakin myös hänen neuvonantajiensa piirissä oli erimielisyyksiä parhaasta etenemistavasta. 

                                                       
62 Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä sekä tässä että läpi koko vallankumouksen tapahtuneissa yhteenotoissa on 
epäselvä, sillä oppositio ja hallinto antoivat villisti toisistaan poikkeavia lukuja. 
63 Daniel 2001, 166–167. 
64 Seliktar 2000, 75; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 141. 
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Vaikka harva siitä tuohon aikaan vielä tiesikään, oli shaahin todettu sairastavan kuolettavaa syöpää, 

ja hän sai siihen vahvaa lääkitystä, mikä mahdollisesti vaikutti hänen mielialojensa heittelyyn. Toi-

saalta myös shaahin huoli sielustaan ja halu jättää historiaan positiivinen kuva hänen hallintokau-

destaan ehkäisivät todella veristä yhteenottoa opposition kanssa. Lisäksi toisin kuin isänsä, Mu-

hammed Reza oli sisimmässään epävarma ja päättämätön mies, joka myös pelkäsi amerikkalaisten 

reaktiota mahdolliseen verilöylyyn, mikä osaltaan selittää hänen hapuiluaan tapahtumien käsitte-

lyssä.65 Joka tapauksessa saavuttaessa Iranin kuumaan kesään shaahi näytti päässeen niskan päälle 

vastustajistaan ja kestäneen maata ravistelleen myrskyn. Todellisuudessa kyse oli kuitenkin vain 

tyynestä myrskyn edellä. 

 

7.1.2 Kaikki jatkuu ennallaan 

 

Ennen vuoden 1978 kesän loppua ei Suomen virallisissa aktiviteeteissa Iranissa ollut juuri mitään 

aikaisemmasta poikkeavaa. Teheranin nykytaiteen museossa oli 18.6. alkaen kaksi kuukautta esillä 

Suomen rakennustaiteen näyttely ”Perinne ja identiteetti”, jonka todettiin herättäneen myös leh-

distössä melkoista kiinnostusta. Samoin Suomen nuorisojalkapallomaajoukkue kerkesi osallistu-

maan vielä elokuussa Tabrizissa järjestettyyn kansainväliseen turnaukseen, mutta muuten viralli-

nen toiminta keskittyi pääasiassa perinteiseen taloudellisten asioiden ajamiseen ja selvittelyyn. 

Esimerkiksi toukokuussa Suomen ulkoministeriö käski suurlähetystön tunnustelemaan iranilaisten 

halukkuutta lähettää valtuuskunta Suomeen liittyen erään vireillä olleen suomalaisen rakennus-

projektin toteuttamiseen Iranissa. Samoin jouduttiin selvittelemään, miksi suomalaisen Metexin 

luottotarjous oli torjuttu Iranissa ja asiaan yritettiin saada muutosta. Suomen suurlähetystössä 

kakkosmies ja lähetystösihteeri Jorma Julin vaihtui helmi- maaliskuun vaihteessa Erkki Huittiseen, 

mutta muuten suurlähetystön toiminta ja raportointi jatkui suurin piirtein samalla tahdilla kuin 

edellisenä vuonna.66 

 

                                                       
65 Arjomand 1988, 118; Daniel 2001, 167, 170–171; Seliktar 2000, 80–81. 
66 Sähke 2.5.1978, kansio Lähteneet salasähkeet 1978, SUA; Sähke 8.5.1978, kansio Lähteneet salasähkeet 1978, SUA; 
Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 1, 16–17, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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Yllättävän paljon suurlähetystön ajasta kului tappelemiseen suurlähettilään virka-asunnon vuokra-

emännän kanssa, ja tämä jatkui vaihtelevalla intensiteetillä käytännössä läpi koko vuoden. Edelli-

nen vuokrasopimus oli umpeutunut 31.12.1977, ja uudesta vuokrasta tai mahdollisesta asunnon 

ostohinnasta tuli asianomaisten välille erimielisyyksiä, joista sitten väännettiinkin kättä pitkään ja 

hartaasti. Suurin ongelma uuden vuokrasopimuksen solmimisessa oli se, että vuokraemäntä pyysi 

hävyttömän korkeita hintoja verrattuna asunnon todelliseen arvoon, jonka suomalaiset olivat 

varmistaneet useamman eri arvioijan toimesta. Johtuen Iranin talouden nopeasta kasvusta 1970-

luvulla oli Teheranin asukasmäärä taloudellisena keskuksena kasvanut nopeammin kuin sen asun-

tokapasiteetti, mikä yhdistettynä huikeaan inflaatioon johti asuntojen hintojen ja vuokrien nou-

suun67. Vuosien 1977 ja 1978 vaihteessa hinnat kuitenkin saavuttivat huippunsa ja alkoivat taittua, 

minkä seurauksena asuntoja yritettiin myydä mahdollisimman korkeaan hintaan, niin kauan kun se 

vielä oli mahdollista.68 

 

Näin ollen ei ole vaikea arvioida kumpi asian osapuolista oli enemmän oikeassa, varsinkin kun 

muilla suurlähetystöillä kerrottiin olleen samanlaisia ongelmia, ja esimerkiksi Ruotsin suurlähetti-

lään todettiin majailleen omassa virka-asunnossaan jo yli vuoden ilman sopimusta. Vuokraemän-

nän perhe kuitenkin päätyi lähettämään asiasta useita kirjeitä aina ulkoministeri Väyryselle saakka 

ja väitti, että perhe tarvitsisi asunnon asumiskäyttöön. Tämä oli kuitenkin vähintään epäilyttävä 

väite jo pelkästään siitä syystä, että perhe omisti myös virka-asunnon naapurissa kolmikerroksisen 

talon. Tämä viittaisi siihen, että asunto haluttiin todellakin saattaa perheen hallintaan vain mah-

dollisimman nopeaa ja tuottoisaa myymistä varten. Suomen suurlähetystö sai asiassa väsytysvoi-

ton ja vuoden 1978 lopussa vuokraemännän todettiin olleen jo valmis myymään asuntoa kohtuul-

liseen hintaan.69  

 

Suurlähetystön käsitystä Iranin korruptiotasosta kuvaa hyvin hallituksen antikorruptiokampanjaan 

liittyvä lausahdus vuoden 1978 lokakuun tilannekatsauksesta: ”Mikäli kaikki korruptioon syyllisty-

neet virkamiehet viedään oikeuden eteen, ei jäljelle jää kovinkaan moni, eikä päteviä uusia ole 

                                                       
67 Vuokrat suurimmissa kaupungeissa nousivat jopa yli 100 %:n vuosivauhtia. Arjomand 1988, 111. 
68 Sähke 18.1.1978, s. 1, kansio Teheranin SLn kiinteistöt v. 1973–1979, SUA. 
69 Sähke 18.1.1978, s. 1, kansio Teheranin SLn kiinteistöt v. 1973–1979, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 9, 
kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 



29 
 

saatavissa.”70 Samoin esimerkiksi jo vuonna 1975 todettiin Iranin tullin toiminnasta näin: ”Tavaroi-

ta noudettaessa ovat tullimiesten lahjominen (mikäli aikoo saada tavarat pois samana päivänä) 

sekä persiankielen taito välttämättömiä.”71 Yhdessä näiden ja lukuisten muiden korruptioraportti-

en kanssa virka-asuntoon liittyvä tarina kuvastaa Suomen suurlähetystön näkökulmasta yhtä keisa-

rillisen Iranin ongelmista, eli varsinkin varakkaan luokan piirissä laajalle levinnyttä korostetun itse-

kästä individualismin henkeä. Jokainen kynnelle kykenevä pyrki lypsämään järjestelmästä niin pal-

jon rahaa irti kuin mahdollista, niin kauan siihen oli vielä aikaa. Usein samat henkilöt rahapussei-

neen olivat myös valmiita pikaisesti jättämään uppoavan laivan, kun järjestelmä alkoi lopullisesti 

ajautua konkurssiin vuoden 1978 loppupuolella. Sinällään suomalaisten kannalta kyseessä ei ollut 

mikään ylitsepääsemätön ongelma, mikä koski myös Iranin korruptiota yleensäkin, sillä piti vain 

tietää, kuinka asiat Iranissa todellisuudessa toimivat, ja mukauttaa omaa toimintaansa sen mukai-

sesti. Tätä suurlähetystössä tehtiinkin, kuten esimerkiksi virka-asunnon tapauksessa pelaamalla 

viivytyspeliä. Vaikka suurlähetystön poliittinen analyysi Iranin vallankumouksesta jättikin joiltain 

osin toivomisen varaa, niin mitä ilmeisimmin oltiin kuitenkin varsin hyvin perillä siitä, kuinka käy-

tännön asioita Iranissa tuli hoitaa. Tämä puolestaan kielii siitä, että omilla aloillaan suurlähetystön 

edustajat olivat varsin asiantuntevaa ja professionaalista väkeä. 

 

Myöskään suomalaisten taloudellisessa toiminnassa ei tapahtunut toistaiseksi mitään suurempia 

mullistuksia ja suomalaisten kiinnostus Iraniin jatkui edelleen huolimatta maassa tapahtuneista 

levottomuuksista. Tästä osoituksena voidaan mainita, että kevään kuluessa esimerkiksi ylöjärveläi-

nen Huurre Oy teki 55 miljoonan markan arvoisen sopimuksen kolmen kylmävaraston toimittami-

sesta seuraavan puolentoista vuoden aikana kahdelle iranilaiselle ostajalle. Jaakko Pöyry Oy puo-

lestaan allekirjoitti useiden miljoonien markkojen arvoisen sopimuksen suursahan sekä vaneri- ja 

lastulevytehtaan suunnittelusta Kaspianmeren rannalla sijaitsevan Sarin metsäteollisuuskombi-

naattiin.72 

 

                                                       
70 Tilannekatsaus 15.10.1978, s. 6, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
71 Raportti 9.6.1975, s. 4, kansio Teheranin suurlähetystön tarkastus 1975, SUA. 
72 Helsingin Sanomat 28.2.1978, s. 25; Helsingin Sanomat 16.5.1978, s. 27. 
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Selkeästi suurin suomalainen urakka Iranissa oli Finn-Iran Contractors Groupilla73 (FICG), jonka jo 

entisestään suuri asuntoprojekti laajeni edelleen uuden jatkourakan myötä noin 700 miljoonaan 

markkaan. Jatkosopimuksen myötä keisarillisen kaartin käyttöön tarkoitettujen Teheranin laidalle 

rakennettavien asuntojen määrä nousi noin 3500:aan. Varsinaisten asuntojen rakentamisen lisäksi 

FICG pystytti Iraniin rakennustuotantoa varten muun muassa elementtitehtaan, betoniaseman ja 

varasto- sekä korjaustiloja. Lisäksi koska paikanpäällä oli jo toukokuussa suomalaisia työntekijöitä 

noin 30, niin rakennettiin näille ja myöhemmille tulijoille myös oma asuntoalue kouluineen.74  

 

Vaikka myöhemmin vallankumous aiheuttikin suuria ongelmia suomalaisten projektien etenemi-

selle, niin voidaan edellä esitetyn pohjalta todeta, että vielä tässä vaiheessa suomalaisten yrittäji-

en näköalat Iraniin näyttivät varsin positiivisilta. Vallankumouksen ensimainingit eivät näyttäneet 

oleellisesti heikentäneen suomalaisten intoa lähteä Iraniin tekemään töitä eivätkä myöskään aina-

kaan ylitsepääsemättömästi vaikeuttaneet itse työn tekemistä. Vaikka suomalaisella sisulla oli 

mahdollisesti osansa asiassa, niin voidaan konkreettisemmin todeta, että näennäisesti suhteellisen 

vakaa poliittinen järjestelmä, suuret öljyvarat, suuri väestö ja kasvava talous muodostivat vakuut-

tavan yhdistelmän. Tämä yhdistelmä sai Iranin todennäköisesti näyttämään houkuttelevalta koh-

demaalta, johon suomalainen saattoi lähteä vuolemaan kultaa. Mahdollisiin voittoihin nähden 

riskitekijät vaikuttivat varsin vähäisiltä. 

 

7.2 Verilöylyjä ja vaikeuksia 

7.2.1 Kohti kaaosta 

 

Suhteellisen rauhallisesti kulunut kesä rikkoutui 5. elokuuta väkivaltaisten mielenosoitusten puhje-

tessa ympäri maata. Tämä johti ulkonaliikkumiskiellon voimaan asettamiseen useissa kaupungeis-

sa ja shaahin lupauksiin lehdistön vapaudesta sekä vapaiden vaalien toteuttamisesta vuoden kulu-

essa. Shaahin lupaukset eivät kuitenkaan riittäneet levottomuuksien taltuttamiseen, ja lisää vettä 

opposition myllyyn antoi elokuun 19. päivänä tapahtunut elokuvateatterin palo Abadanissa, missä 
                                                       
73 FICG oli neljän suomalaisen rakentajan rakennusosakeyhtiö Hartelan, rakennustoimisto Mattinen & Niemelän, Polar 
rakennusosakeyhtiön ja Rakennus-Ruola Oy:n yhteenliittymä. 
74 Helsingin Sanomat 21.2.1978, s. 21; Helsingin Sanomat 29.5.1978, s. 20. 
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satoja ihmisiä paloi kuoliaaksi. Tulipalo oli sikäli merkittävä, että varsin pian levisi sitkeä huhu, jon-

ka mukaan SAVAK oli tarkoituksella sytyttänyt elokuvateatterin tuleen edistääkseen omia pyrki-

myksiään. Todellisuudessa tulipalon takana olivat vasemmistolais-islamilaisen Kansan soturit75 -

sissijärjestön agentit, ja sen tarkoitus oli nimenomaan saada ihmiset uskomaan, että SAVAK oli 

palon takana. Palo lisäsi uusien väkivaltaisuuksien ja terroritekojen mahdollisuutta, sillä oli hyvin 

todennäköistä että myös ne päätyisivät SAVAKin niskoille.76 

 

Shaahi vastasi näihin tapahtumiin nimittämällä pääministeriksi uskonnollisen miehen maineessa 

olleen ja myönnytyksiä kannattavan Jafar Sharif-Emamin, joka pyrki miellyttämään oppositiota 

muun muassa kieltämällä kasinot, palauttamalla islamilaisen kalenterin sekä sallimalla keskustelun 

sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista mediassa. Myönnyttelevä linja kuitenkin pilattiin lähes 

välittömästi turvautumalla rautanyrkkiin, kun shaahi suurten levottomuuksien jälkeen asetti 7. 

syyskuuta voimaan sotatilalain Teheraniin sekä 11 muuhun kaupunkiin. Seuraavana 

nä, ”mustana perjantaina”, sotilaat avasivat Teheranissa tulen mieltään osoittavia kansalaisia kohti 

tappaen useita. Ympäri Irania kiertävät huhut väittivät kymmenien tuhansien kuolleen mustana 

perjantaina, ja henkilökohtaisesti tapahtumasta järkyttyneenä shaahi päätti taas jatkaa linjaa sa-

mettihansikkain. Tämän seurauksena useita entisiä korkea-arvoisia hallinnon edustajia syytettiin 

korruptiosta ja vangittiin, minkä lisäksi myöhemmin opposition edustajia puolestaan vapautettiin 

vankilasta. Näin shaahi siis päästi kaduille henkilöitä, jotka halusivat syöstä hänet vallasta, ja sa-

malla toimitti kalterien taakse ihmisiä, jotka olivat valmiita seisomaan hänen takanaan. 77 

 

Syys- lokakuun vaihteessa shaahi hallituksineen teki yhden suurimmista virheistään koko kriisin 

aikana pyytämällä Irakia karkottamaan Khomeinin maastaan toivoen näin vaikeuttavansa hänen 

antimonarkistista toimintaansa. Khomeini päätyi lopulta 6. lokakuuta Ranskaan, missä hän sai 

shaahin puolesta luvan olla. Ennen saapumistaan Ranskaan Khomeini oli vain yksi merkittävimmis-

tä opposition johtajista, mutta Pariisin saapumisen jälkeen hänestä tuli kansainvälinen supertähti 

ja opposition kiistaton johtaja. Ranskan määrättömästi Irakia paremmat ja vapaammat tietoliiken-

neyhteydet auttoivat Khomeinia olemaan paremmin yhteydessä Iraniin. Lisäksi tämän mystisen 
                                                       
75 People’s Mojahedin. 
76 Daniel 2001, 168; Seliktar 2000, 87. 
77 Seliktar 2000, 87, 89; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 147. 
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uskonmiehen puheille pyrkineet lukemattomat toimittajat tekivät hänestä nopeasti ympäri maail-

maa tunnetun merkkihenkilön, mikä auttoi Khomeinia saamaan kansainvälisen tuen toiminnal-

leen.78 

 

Lokakuun puolessa välissä myönnytysten hengessä shaahi antoi lehdistölle ensimmäistä kertaa 

Iranin historiassa mahdollisuuden toimia vapaasti. Tämäkin liike kuitenkin vain pelasi opposition 

pussiin, sillä se esimerkiksi auttoi levittämään valokuvia shaahin joukkojen ampumista mielen-

osoittajista ja teki julkisiksi SAVAKin kidutuskammioista vapautettujen vankien kauhutarinoita. 

Lokakuun 31. päivänä öljytyöläiset liittyivät muiden alojen jo aikaisemmin aloittamiin laajoihin 

lakkoihin, mikä saattoi Iranin talouden erittäin hankalaan tilanteeseen, koska se nojasi pääasialli-

sesti öljytuloihin. Vaikka hallitus myöntyikin useiden lakkoilijoiden taloudellisiin vaatimuksiin, esti 

lakkojen muuttuminen poliittisiksi niiden loppumisen. Tämän lisäksi Sharif-Emamin hallituksen 

tehottomuus, kovan linjan kannattajien painostus ja 5. marraskuuta siihen mennessä pahimpien 

mellakoiden puhkeaminen Teheranissa pakottivat shaahin jälleen muuttamaan suuntaansa. Lyhy-

en empimisen jälkeen marraskuun 6. päivänä hän pelasi käytännössä viimeisen kunnon korttinsa 

julistamalla maahan sotilashallituksen.79 

 

7.2.2 Vaikeudet alkavat 

  

Syyskuun alussa Suomen ulkoministeriöstä saapuivat ohjeet muun muassa valmius- ja evakuointi-

suunnitelmien valmistelun aloittamiseksi ja suurlähetystössä alettiin varautua kriisin muuttumi-

seen entistä vakavammaksi. Tämän seurauksena suurlähetystössä valmisteltiin jokaiselle suoma-

laiselle henkilökohtaiset valmiusohjeet tulevaa kriisiä silmällä pitäen ja aloitettiin kaikki suomalais-

keskittymät kattavan yhteysmiesverkoston rakentaminen, jonka tarkoituksena oli tiedonkulun hel-

pottaminen suomalaisten välillä. Syyskuun 9. päivänä mainittiin ensi kertaa, että ruokatarpeiden 

saanti alkoi käydä hankalammaksi, mutta toisaalta todettiin, että suomalaisten siirtokunta ei ollut 

Iranissa missään erityisessä vaarassa. Suurlähetystön turvallisuuden suhteen ei oltu lähellekään 

                                                       
78 Daniel 2001, 169–170. 
79 Arjomand 1988, 115–116; Rubin 1980, 366; Seliktar 2000, 100; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 149–
151. 
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yhtä luottavaisia, ja 27.9. lähetetyssä sähkeessä esitettiin mahdollisia parannusehdotuksia sekä 

pyydettiin turvallisuusasiantuntijan lähettämistä Teheraniin ulkoministeriön toimesta, mikä myö-

hemmin tapahtuikin. Suurlähetystön turvallisuus olikin ilmeisesti varsin heikoissa kantimissa, eikä 

tätä seikkaa aikaisemmin ollut erityisen ponnekkaasti yritetty korjatakaan, todennäköisesti koska 

siihen ei ollut juuri tarvetta. Aikaisemmin oli yritetty tilata kaasupistooleja ja Iranin ulkoministeriöl-

tä oli pyydetty monille muille maille suotua poliisivartiota suurlähetystön edustalle, mutta iranilai-

set olivat todenneet Suomen kuuluvan niihin maihin, joiden lähetystöjä ei tarvinnut vartioida. Kaa-

supistoolejakaan ei oltu sillä erää saatu.80  

 

Vartioinnin epääminen oli sikäli mielenkiintoista, että samanlainen järjestely oli kuitenkin ruotsa-

laisille myönnetty, ja se olikin yleisenä käytäntönä Teheranissa. Ehkä Suomen profiili Iranissa oli 

yksinkertaisesti sen verran matalampi kuin esimerkiksi Ruotsin, että ei uskottu kenelläkään olevan 

kiinnostusta suomalaisten tappamiseen tai vahingoittamiseen. Tosin johtuen Iranin byrokratiassa 

laajalle levinneestä korruptiosta syitä on voinut olla vaikka kuinka monia, mukaan lukien esimer-

kiksi henkilökemiat. Suomen ja Iranin välisistä suhteista suurlähetystö kirjoitti vuoden 1978 vuosi-

kertomuksessa seuraavasti: ”Kertomusvuosi, joka tunnetusti oli Iranissa sisäpoliittisesti varsin 

poikkeuksellinen vallankumousliikehdinnän vuoksi, ei tuonut ongelmia Suomen ja Iranin välisiin 

suhteisiin.”81 Suhteet olivat siis ongelmattomat sekä ennen että jälkeen vallankumouksen. Tämän 

pohjalta voidaan todeta, että suurlähetystön vartioinnin epäämisessä tuskin oli kyse mistään viral-

lisesta syrjinnästä, sillä maiden väliset suhteet olivat normaalit. 

 

Suurlähetystön elämään saatiin lisäjännitystä 15. lokakuuta, kun suurlähettilään auton ikkunaan 

kiinnitettynä löydettiin uhkauslappu, jonka tarkempi sisältö ei valitettavasti ole tiedossa, mutta 

mitä ilmeisimmin ainakin joku oli huomannut myös suomalaisten läsnäolon Iranissa. Saman kuun 

30. päivänä raportoitiin yleisemmänkin muukalaisvihan selvästä noususta ja todettiin suomalais-

yhdyskunnan mielialan kääntyneen huolestuneeksi. Marraskuun alussa alkoivat puolestaan telex- 

                                                       
80 Raportti 30.6.1975, s. 14, kansio Teheranin suurlähetystön tarkastus 1975, SUA; Sähke 2.10.1977, kansio Lähteneet 
salasähkeet IV 1977, SUA; Sähke 1.9.1978, kansio Lähteneet salasähkeet 1978, SUA; Sähke 9.9.1978, s. 2, kansio Iranin 
sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Sähke 27.9.1978, s. 1–2, kansio Teheranin SLn kiinteistöt v. 1973–1979, SUA; Toimintaker-
tomus vuodelta 1978, s. 20, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
81 Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 10, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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ja puhelinyhteydet Suomeen käydä epävarmoiksi. Näiden kehitysten ja sotilashallituksen julistami-

sen johdosta suomalaiset päättävätkin siirtyä vakituiseen puhelinyhteyteen suurlähetystön henki-

lökunnan ja Suomen ulkoministeriön välillä.82 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta Suomen suurlähetystön suhtautuneen vaikeutuvaan tilanteeseen 

Iranissa rauhallisesti, ja voidaan myös sanoa sen hoitaneen omia toimiaan sekä ilmaantuneita on-

gelmia varsin tehokkaasti. Tässä vaiheessa suurlähetystön toiminnassa alkoi tapahtua muutos, sillä 

taloudellisten asioiden hoitamisen ja taloudellisen raportoinnin suhteellinen merkitys laski kasva-

van kaaoksen ja talouselämän halvaantumisen johdosta. Poliittisen raportoinnin suhteellinen mer-

kitys puolestaan kasvoi, mikä näkyi sen huomattavana lisääntymisenä.  

 

Vuoden 1978 lopulla ja vuoden 1979 alussa suurlähetystön ja suomalaisten turvallisuuskysymyk-

sistä huolehtiminen nousi tärkeysjärjestyksessä etualalle. Myös turvallisuuskysymyksiin suhtaudut-

tiin rauhallisesti ja hätiköimättä, mutta samalla määrätietoisesti. Suurlähetystön toiminnassa voi-

daan nähdä tietty tarkoituksenmukainen halu pitää suhteellisen matalaa profiilia, ja samansuun-

taisia neuvoja annettiin myös muille Iranissa tuolloin majaansa pitäville suomalaisille, ja näitä 

myös mitä ilmeisimmin noudatettiin. Tarkoitus oli pysyä poissa mahdollisesti konfliktia aiheuttavis-

ta paikoista ja asioista. Loppujen lopuksi kyse oli jälleen uudenlaiseen tilanteeseen sopeutumisesta, 

mistä käytännön tasolla suoriuduttiin varsin hyvin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että suurlähetys-

tö onnistui pitämään kaikki suomalaiset fyysisesti vahingoittumattomina. Samoin toiminnan fokus-

ta osattiin siirtää muuttuvan tilanteen mukaan poispäin taloudellisten asioiden seuraamisesta po-

liittisen tilanteen tarkkailuun. Voidaan myös todeta, että ehkä suurlähetystön käytännön toimin-

nassa oli nähtävissä heijastuksia Suomen virallisen ulkopolitiikan puolueettomuudesta, jonka mu-

kaan Suomi yleensäkin halusi pitää enemmän matalaa profiilia ja pysyä poissa konfliktia aiheutta-

vista asioista. 

 

                                                       
82 Sähke 15.10.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Sähke 30.10.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, 
SUA; Puhelinkeskustelu 7.11.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
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Vielä tässä vaiheessa Iranin levottomuudet eivät juuri vaikuttaneet suomalaisten taloudelliseen 

toimintaan maassa. Kauppoja solmittiin ja sopimuksia allekirjoitettiin edelleen. Kahdeksan suoma-

laista yritystä osallistui vielä syyskuun lopulla Lähi-idän suurimpiin, Teheranissa vuosittain järjes-

tettyihin messuihin, joissa Suomella oli ensimmäistä kertaa oma osastonsa. Jo käynnissä olevat 

projektit myös etenivät vielä normaaliin tahtiin.83 Tämän perusteella voidaan todeta, että suoma-

laiset yrittäjät edelleen uskoivat Iraniin sijoituskohteena, eikä vallitsevien levottomuuksien uskottu 

jatkuvan ainakaan erityisen pitkään. Suomalaisissa ei ollut vielä havaittavissa mitään halua lähteä 

Iranista. 

 

7.3 Taitekohta 

7.3.1 Monarkian joutsenlaulu 

 

Sotilashallituksen nimittäminen onnistui hetkellisesti lopettamaan suurimmat levottomuudet 

Iranissa, mutta jälleen kerran shaahi ei ollut todellisuudessa valmis käymään häikäilemättömästi 

opposition kimppuun. Sotilashallituksesta tulikin sotilashallitus vain nimeksi, sillä suuri osa sen 

ministereistä oli siviilejä, eikä shaahi antanut sille vapaita käsiä toimintaansa. Samoin pääministe-

riksi nimitetty kenraali Gholam-Reza Azhari oli tehoton, vanha mies vailla todellista suunnitelmaa, 

ja jota monet pitivät lähinnä nolauksena. Hän saikin pian riimillisen lisänimen eshali (ripulinen). 

Toisaalta johtuen shaahin käyttämästä hajota ja hallitse -taktiikasta suhteessa upseereihinsa Azha-

ri saattoi olla ainoa henkilö, joka oli hyväksyttävissä kaikille kenraaleille. Joka tapauksessa hän 

osoittautui mieheksi, joka ei pystynyt vastaamaan vallankumouksen haasteeseen, ja kärsi myös 

sydänkohtauksen pääministeriytensä aikana, mikä ei ainakaan lisännyt hänen tehokkuuttaan.84 

 

Sotilashallituksen nimityksen hetkellisestä shokista toipuneena oppositio aloitti pian entistä mitta-

vamman vastarintakampanjan aistien shaahin olevan jo todellisuudessa lyöty. Jäljellä oli enää tär-

keimpänä armeijan neutralisointi. Marraskuun 28. päivänä sähkön tuottamisesta vastuussa olleet 

työntekijät menivät lakkoon ja maa alkoi kärsiä jatkuvista sähkökatkoksista. Öljytyöntekijöiden 

                                                       
83 Helsingin Sanomat 25.9.1978, s. 20. 
84 Arjomand 1988, 116; Rubin 1980, 224, 228; Seliktar 2000, 101; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 158. 
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lakon seurauksena Iranin kotimaiset öljyvarannot puolestaan loppuivat joulukuun alussa. Näihin 

seikkoihin lisättynä talven tulo teki olot Iranissa varsin epämukaviksi, mutta oppositio oli valmis 

kestämään, sillä se tunsi olevansa lähellä voittoa.85 

 

Joulukuussa Iran olikin luisumassa kohti yhä syvempää kaaosta ja lähes joka yö Teheranissa käytiin 

aseellisia taisteluja. Massiiviset mielenosoitukset joulukuun 9. ja 10. päivänä osoittivat opposition 

voimaa. Sotilaita alkoi siirtyä opposition leiriin, ja kääntyä omia upseereitaan vastaan. Joulukuun 

aikana shaahikin viimein ymmärsi, että hänen päivänsä yksinvaltiaana olivat luetut. Hän alkoi vii-

mein keskustella opposition kanssa todellisista rajoituksista valtaansa, mutta nyt oli jo auttamatta 

liian myöhäistä, sillä käytännössä koko oppositio seisoi yhtenä miehenä Khomeinin järkkymättö-

män linjan takana vaatien shaahin poistumista maasta. Joulukuun lopulla shaahi viimein löysi ai-

koinaan Mossadeghin hallituksessa apulaisministerinä toimineen ja sittemmin uudelleen henkiin 

herätetyn Kansallisen rintaman riveissä olleen liberaalipoliitikko Shahpour Bakhtiarin toimimaan 

uutena pääministerinään.86 

 

Bakhtiar kuitenkin asetti selkeät ehdot suostumiselleen, joiden mukaan hänen oli saatava vapaat 

kädet maan johtamisessa, shaahin oli lähdettävä maasta, täysi lehdistönvapaus oli asetettava voi-

maan ja SAVAK oli lakkautettava. Shaahi suostui kaikkiin ehtoihin, mutta Bakhtiarin mahdollisuuk-

sia rajoittava tekijä oli vihamielinen oppositio, joka välittömästi hänen astuttuaan virkaansa leima-

si hänet petturiksi, ja jopa Kansallinen rintama erotti hänet riveistään. Bakhtiar toivoi hallituksensa 

saavan kunnian shaahin maasta lähdöstä, ja näin parantavan asemiaan, mutta kun shaahi viimein 

16.1.1979 lähti Iranista ”lomalle”, niin ei se merkittävästi parantanut Bakhtiarin asemia.87 

 

Bakhtiar oli tarmokas mies, mutta edellä mainituista kehityskuluista johtuen hänen todellinen liik-

kumavaransa oli pieni ja hänen onnistumismahdollisuutensa heikot. Lakot ja katutaistelut jatkuivat. 

Parantaakseen asemiaan Bakhtiar yritti päästä sopimukseen Khomeinin kanssa, mutta vankkuma-

ton ajatollah ei ollut kiinnostunut kompromisseista. Tämän seurauksena Bakhtiar yritti ensin epä-
                                                       
85 Arjomand 1988, 116; Daniel 2001, 170; Seliktar 2000, 111; Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 155. 
86 Seliktar 2000, 101, 111, 113. 
87 Seliktar 2000, 113–114.  
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toivoisesti estää Khomeinin saapumisen Iraniin, mutta antoi lopulta periksi, ja ajatollah saapui Te-

heranin lentokentälle 1. helmikuuta miljoonien ihmisten toivottaessa hänet tervetulleeksi. Helmi-

kuun 5. päivänä Khomeini perusti oman väliaikaisen hallituksensa nimittämällä sen johtoon libe-

raalin veteraanipoliitikko Mehdi Bazarganin. Bakhtiar oli valmis sietämään tätä kilpailevaa valta-

keskusta, sillä hänen asemansa oli nopeasti heikkenemässä, ja hän yritti voittaa aikaa. Bakhtiarin 

ainoa toivo selviytymisestä oli armeijan tuki, mutta shaahi oli ollut ainoa tekijä, joka oli pitänyt 

armeijaa kasassa, ja hänen lähtönsä jälkeen se alkoi nopeasti jakautua eri ryhmittymiin. Monet 

korkea-arvoisista upseereistakin olivat jo siirtyneet Khomeinin leiriin, ja kun maavoimienkomenta-

ja kenraali Badrai murhattiin 11.2. ja useita muita upseereita pidätettiin, niin ilmoitti sotilasvoi-

mainkomentaja kenraali Abbas Karim Gharabaghi armeijan olevan neutraali vallitsevassa poliitti-

sessa konfliktissa. Tämä vei Bakhtiarilta viimeisen tukipylvään, minkä seurauksena hän painui 

maan alle ja myöhemmin pakeni maasta. Taistelut viimeisiä rojalistipesäkkeitä vastaan jatkuivat 

helmikuun 16. päivään saakka, mutta armeijan virallinen kelkankääntö merkitsi vallankumouksel-

listen voittoa shaahin tukijoista.88 

 

Kuten edellä tuli todettua, niin monet armeijan upseereista olivat jo aikaisemmin tehneet jonkin-

laisen sopimuksen vallankumouksellisten kanssa, ja sekä Daniel että Rubin spekuloivat teoksissaan, 

että sotilasvoimainkomentaja kenraali Gharabaghi olisi kuulunut näihin miehiin. Gharabaghi olikin 

erikoinen valinta shaahilta sotilasvoimienpäälliköksi sotilashallituksen kaatumisen jälkeen, sillä 

mies oli azeri, eikä kovin suosittu muiden upseereiden keskuudessa, joten oli vaikea kuvitella hä-

nen pystyvän yhdistämään asevoimat taakseen. Häntä oli shaahille suositellut tämän vanha lap-

suudenystävä kenraali Hussein Fardost, ja mielenkiintoisesti sekä Fardost että Gharabaghi selviy-

tyivät molemmat monarkian kaatumisesta naarmuitta, samaan aikaan kun monet heidän kolle-

goistaan joko pakenivat maasta tai menettivät henkensä. Näin ollen ei ole vaikea uskoa, että ken-

raalit olivat jo ainakin joulukuussa pettäneet keisarinsa.89 Arjomand puolestaan kirjoittaa, että 

molemmat kenraalit vaihtoivat puolta vasta varsin myöhäisessä vaiheessa, mahdollisesti vasta 

helmikuussa. Tätä hän perustelee sillä, että Bakhtiar oli valmis eroamaan jo aikaisemmin, mutta 

Khomeini halusi pitkittää neuvotteluja hänen kanssaan peläten sotilasvallankaappausta, koska 

Khomeinin kannattajilla ei ollut armeijan johtoa takanaan. Lisäksi Arjomand toteaa, että neuvotte-
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38 
 

luja vallankumouksellisten ja muun muassa Gharabaghin välillä jatkettiin käytännössä aivan viime 

hetkeen saakka.90 

 

Episodi on sikäli mielenkiintoinen, että Suomen suurlähetystön arkistoista löytyy myös mahdolli-

sesti asiaa valaiseva tiedon murunen. Johtuen aikaisemmin mainituista ongelmista suurlähettilään 

virka-asunnon kanssa pyrkivät suomalaiset etsimään uutta asuntoa tilalle. Lokakuun 10. päivänä 

suurlähetystö raportoi, että uuden virka-asunnon löytäminen oli vaikeaa, koska hinnat olivat edel-

leen Teheranissa sekä vuokrissa että ostohinnoissa hävyttömän korkealla. Yksi mielenkiintoinen ja 

edullisen vuokran omaava kohde oli kuitenkin löytynyt, ja sen omistaja sattui olemaan tuolloin 

sisäministerinä toiminut Gharabaghi.91 Erikoista tässä on se, että samaan aikaan kun kaikki muut 

Teheranissa pyysivät kohtuuttomia kiskurihintoja asunnoista, niin oli Gharabaghi valmis vuokraa-

maan omaansa varsin kohtuullisesta summasta. Tilannetta mahdollisesti selittäisi se, että vaikka 

Gharabaghi ei vielä tässä vaiheessa olisikaan suoranaisesti siirtynyt opposition leiriin, niin saattoi 

hänellä olla jo vakavia kontakteja siihen suuntaan. Näin ollen hänellä olisi ollut hyvä syy uskoa, 

että tapahtuipa mitä tahansa, niin hänellä tulisi edelleen olemaan hyvä asema Iranissa. Tämän 

seurauksena kyseisen asunnon vuokraaminen kohtuulliseen hintaan jollekin vakaalle asiakkaalle 

olisi ollut järkevämpää, kuin esimerkiksi sen myymisen yrittäminen korostetun kovaan hintaan. 

Tämä antaisi tukea sille, että kenraali ainakin suunnitteli shaahin pettämistä jo lokakuussa. 

 

7.3.2 Exoduksen aika 

 

Tilanteen Iranissa muuttuessa yhä vakavammaksi alettiin varotoimia suurlähetystössä tiivistää. 

Tämän seurauksena muun muassa kansliahenkilökunnan kuljettamista suurlähetystöön ja sieltä 

takaisin koteihinsa alettiin hoitaa suurlähetystön edustajien autoilla johtuen ulkona liikkumisen 

vaaroista. Samoin Suomesta toimitettiin suurlähetystön edustajille radiopuhelimet siltä varalta, 

että miehet voisivat pitää toisiinsa yhteyttä, vaikka Iranin puhelinyhteydet menisivät kokonaan 

poikki. Radiopuhelimet eivät loppujen lopuksi osoittautuneet välttämättömiksi ja 13.11. päätettiin 

toistaiseksi myös lopettaa 7.11. aloitetut vakituiset puhelinsoitot suurlähetystön ja Suomen ulko-
                                                       
90 Arjomand 1988, 122, 127. 
91 Sähke 24.10.1978, kansio Teheranin SLn kiinteistöt v. 1973–1979, SUA. 
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ministeriön välillä. Tämä tehtiin todennäköisesti siksi, että hetken aikaa näytti siltä, että sotilashal-

litus mahdollisesti saisi tilanteen hallintaansa. 92 

 

Tilanteen katsottiin Iranissa joulukuun alussa kuitenkin jälleen huonontuneen siinä määrin, että 

4.12. siirryttiin takaisin vakituiseen puhelinyhteyteen, ja Suomesta lähetetyn turvallisuustarkasta-

jan vierailun yhteydessä 7–9.12. suurlähetystöön asennettiin radioasema varman kontaktilinjan 

säilyttämiseksi Suomeen. Tämä tulikin tarpeeseen, sillä normaalit tietoliikenneyhteydet käytän-

nössä katkesivat pian tämän jälkeen ja radioyhteys korvasi pääosin vakituiset puhelinsoitot. Saman 

vierailun yhteydessä sovittiin järjestelyistä, joiden mukaan suurlähetystön turvallisuutta oli tarkoi-

tus parantaa vaihtamalla kaikki kolme kansliasta porraskäytävään johtavaa ovea teräsvahvisteisiksi 

ja varustamalla ne kommunikointiluukulla, mutta nämä kuitenkin saatiin asennetuksi vasta myö-

hemmin.93 

 

Suurlähetystön turvallisuudesta oltiinkin huolissaan, ja sen katsottiin olevan huomattavasti hei-

kommissa kantimissa kuin esimerkiksi Tanskan tai Ruotsin edustustoissa, joissa oli ehditty suorit-

taa alustavia turvallisuustoimenpiteitä ennen kriisin yltymistä pahimmilleen. Tämän lisäksi koska 

iranilaisilta viranomaisilta ei selvästikään ollut odotettavissa minkäänlaista apua, lainasi Kanadan 

suurlähetystö viisi sotilasta vartioimaan Suomen suurlähetystön turvallisuutta.94 

 

Tilanne alkoikin kääntyä monella tapaa suomalaisten kannalta yhä uhkaavammaksi, eivätkä irani-

laiset edelleenkään toimittaneet suurlähetystölle tai suurlähettiläälle omia turvallisuusmiehiä lu-

pauksistaan huolimatta. Yhä kasvavasta ulkomaalaisvihasta raportointiin, ja Uggeldahl oli saanut 

muutamia henkilökohtaisia uhkauksia, kuten myös esimerkiksi Tanskan suurlähetystön avustaja. 

Suurlähetystön arkistonhoitaja Hanna Säilää oli lisäksi heitelty kivillä hänen liikkuessaan kaupungil-

la. Suurlähetystössä jouduttiin hetken aikaa elämään jännityksessä, kun 11.12. saatiin ilmoitus siitä, 

                                                       
92 Sähke 7.11.1978, s. 2, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Puhelinsoitto 13.11.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka 
v. 1978, SUA; Sähke 13.11.1978, kansio Lähteneet salasähkeet 1978, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 8, kan-
sio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
93 Puhelinsoitto 4.12.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 7–8, kansio 
Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
94 Puhelinsoitto 30.1.1979, s. 1–2, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
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että suomalaisella rakennustyömaalla oli tapahtunut ampumavälikohtaus. Tapauksesta kuitenkin 

selvittiin säikähdyksellä, sillä kukaan suomalainen ei ollut loukkaantunut välikohtauksessa. Selkka-

usta ei silti haluttu päästää julkisuuteen, koska ammuskelun molemmat osapuolet olivat olleet 

sotilaita, ja suurlähetystössä haluttiin välttää paniikin levittämistä suomalaisten keskuuteen.95 

 

Johtuen mainitusta tilanteen kiristymisestä, lämmitysöljyn loppumisesta ja tuntien mittaisista säh-

kökatkoksista keskellä talvea päätti suurlähetystö viimein joulukuun viimeisenä päivänä antaa 

suomalaisille varovaisen kehotuksen maasta lähtemiselle. Kehotuksessa kuitenkin korostettiin sitä, 

että lähinnä vaimojen ja lasten tulisi harkita lähtemistä. Voidaankin sanoa, että levottomuuksien 

kiihtyminen osui sikäli hyvään vuodenaikaan, että osa suomalaisista oli lähdössä tai oli jo lähtenyt 

joululomalle Suomeen tai muualle. Näin oli helppoa esimerkiksi yksinkertaisesti viivyttää työnteki-

jöiden takaisin Iraniin lähettämistä siihen asti, kunnes olot selkiäisivät. Iraniin jääneet suomalaiset 

eivät puolestaan vielä vuodenvaihteessa olleet innokkaita lähtemään ja monet varmaankin halusi-

vat mieluummin pitää perheensä kasassa, kuin lähettää esimerkiksi vaimonsa ja lapsensa takaisin 

kotimaahan.96 

 

Tämä tilanne alkoi kuitenkin varsin nopeasti muuttua. Vuonna 1978 Iranissa oli parhaimmillaan 

ollut noin 300 suomalaista ja vielä vuoden vaihteessakin paikalla oli heitä noin 250, mutta helmi-

kuun puolen välin jälkeen suomalaisyhdyskunta oli huvennut vain noin 30 henkilöön. Näistä suurin 

osa oli iranilaisten miesten kanssa naimisissa olevia suomalaisrouvia, ja heistä ainoastaan yksi oli 

halukas lähtemään evakkoon. Myös suurlähetystön miehitystä karsittiin, ja kun sen tiloissa oli par-

haimmillaan suorittanut tehtäviään 16 suomalaista, niin helmikuun lopulla oli heistä jäljellä enää 

kahdeksan. Suurlähetystön henkilökunnan lukumäärä kasvoi olojen rauhoittuessa, ja vuoden 1979 

lopussa suurlähetystössä työskenteli jälleen 12 suomalaista. Ihan samoihin lukuihin ei siis kuiten-

kaan enää palattu, mikä johtui pääasiassa SUE-sihteerien määrän laskusta, mikä taas puolestaan 

johtui vähentyneestä taloudellisesta aktiviteetista. Suomalaisten kokonaislukumääräksi ilmoitettiin 

                                                       
95 Sähke 29.11.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Puhelinsoitto 7.12.1978, s. 1–2, kansio Suomalaisten 
evakuointi, SUA; Puhelinsoitto 11.12.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Radiokeskustelu 13.12.1978, kan-
sio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Arkisto- ja kansliatoimiston raportti 7.12.1979, s. 1, kansio Lähetystön hoito ja 
organisaatio 1973–81, SUA. 
96 Puhelinsoitto 29.12.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA; Sähke 31.12.1978, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 
1978, SUA; Radiokeskustelu 3.1.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
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marraskuussa 64 henkilöä eli pientä parannusta helmikuun lopun tilanteeseen oli nähtävissä. Vuo-

den 1979 loppuun mennessä oli suomalaisten lukumäärä kuitenkin kutistunut taas noin 20–30 

henkilöön, mikä epäilemättä johtui Yhdysvaltain suurlähetystön miehityksestä ja sen jälkiseurauk-

sista.97 

 

Ainakin vielä 8.1.1979 suurlähetystö ilmoitti, ettei kukaan suomalainen ollut lähtenyt Iranista tur-

vallisuussyistä, vaan lähdöt olivat johtuneet lomista, lasten koulunkäynnin mahdottomuudesta ja 

yleisten toimintaedellytysten lakkaamisesta. Sama piti todennäköisesti pääosin paikkansa myös 

myöhempien lähtijöiden kohdalla, mutta toisaalta turvallisuuskysymyksenkään merkitystä ei sovi 

aliarvioida johtuen yhä lisääntyneestä kaaoksesta, sisällissodan vaarasta ja jatkuvasti raportoidusta 

ulkomaalaisvihasta. Esimerkiksi FICG:n toimitusjohtajan Aaro Vakkurin sihteerin tytär uhattiin tap-

paa, elleivät he poistuisi maasta, minkä seurauksena varmuuden vuoksi tytär lähetettiin Suomeen 

ja sihteerin asuinpaikkaa muutettiin.98 

 

Mitään vakavampaa ei lopulta tapahtunut, ja on vaikea arvioida uhattiinko suomalaisia tässä tapa-

uksessa nimenomaan heidän suomalaisuutensa, tai yleensä ulkomaalaisuutensa, tähden vai oliko 

taustalla jotain muuta. Toisaalta suurlähetystö raportoi, että ulkomaalaisten kimppuun oli käyty 

väkivaltaisesti pelkästään heidän ulkomaalaisuutensa vuoksi. Toisaalta taas koska FICG oli myös 

taloudellisesti merkittävässä asemassa Iranissa, saattoivat uhkauksen syyt mahdollisesti olla myös 

taloudellisia.99  

 

Ulkomaalaisviha olikin varsin konkreettinen ongelma Iranissa, mutta se kohdistui pääasiassa suu-

rimmiksi vihollisiksi koettuihin amerikkalaisiin ja britteihin. Tämä ei kuitenkaan estänyt väärinkäsi-

tyksiä aiheuttamasta vaaratilanteita myös muille, kuten suomalaiset opiskelijat Erja Lempinen ja 

                                                       
97 Radiokeskustelu 19.2.1979, kansio Suomalaisten evakuointi; Radiokeskustelu 20.2.1979, s. 1, kansio Suomalaisten 
evakuointi, SUA; Radiokeskustelu 21.2.1979, s. 2, kansio Suomalaisten evakuointi; Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 
1–2, 20, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA; Sähke 14.11.1979, s. 1, kansio Suomalais-
ten evakuointi, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1979, s. 2–3, 13, 20, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikerto-
mukset 1973–80, SUA. 
98 Sähke 8.1.1979, kansio Suomalaisten evakuointi, SUA; Radiokeskustelu 23.1.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 
–28.2.79 I, SUA. 
99 Puhelinkeskustelu 30.1.1979, s. 1, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
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Pekka Pääkkö saivat kokea. Lempinen ja Pääkkö olivat joulukuussa ruotsalaisjoukon kanssa palaa-

massa Intiasta Iranin kautta kotimaihinsa kolmella linja-autolla ja heidän matkareittinsä kuljetti 

heidät myös Teheranin läpi. Keskustassa kadulla palava auto kuitenkin ruuhkautti liikenteen, mikä 

pakotti heidän linja-autonsa pysähtymään, ja hetkeä myöhemmin heidät ympäröi uhkaava joukko 

mieltään osoittavia nuoria miehiä. Miehet puivat nyrkkiä ja näyttelivät kaula poikki -eleitä linja-

auton matkustajille, jotka kauhulla odottivat mielenosoittajien kaatavan koko auton ja tuikkaavan 

senkin tuleen. Tilanteesta selvittiin kuitenkin sikäli säikähdyksellä, ettei kukaan ollut loukkaantunut, 

vaikkakin viimeisestä linja-autosta oli kivitetty ikkunoita rikki. Myöhemmin tarkasteltuna selvisi, 

että mielenosoittajat olivat myös maalanneet autojen kylkiin tekstejä, joiden joukossa oli muun 

muassa ”Go home yanky” -lauseita, mikä viittaisi siihen, että iranilaiset olivat luulleet autoissa ol-

leen amerikkalaisia.100 Tämä myös viittaisi siihen, että pääasiassa muukalaisvihan kohteiksi joutui-

vat yhdysvaltalaiset, mitä tukee myös Suomen suurlähetystön näkemys asiasta: ”Ulkomaalaisvihaa 

ilmenee lähinnä amerikkalaisia ja brittejä kohtaan; mikäli ao. pystyy osoittamaan muun kansalli-

suuden, on selvinnyt vaikeuksitta edelleen.”101 

 

Suomalaiset joutuivat siis vuodenvaihteen tienoilla muutamaan uhkaavaan tilanteeseen, mutta 

loppujen lopuksi kellekään ei sattunut mitään vakavampaa. On epätodennäköistä, että uhkausten 

taustalla olisi piillyt mikään erityisesti juuri suomalaisia kohtaan tunnettu viha, vaan suomalaiset 

joutuivat luultavammin vaaran paikkoihin muista syistä. Erehtyminen luulemaan suomalaisia esi-

merkiksi amerikkalaisiksi saattoi olla yksi syy, samoin kuten esimerkiksi taloudellisesti motivoitu-

nut halu ajaa kilpailijoita maasta. Myös puhtaasti henkilökohtaiset syyt olivat mahdollisia, ja esi-

merkiksi suhteellisesti paremmin elävistä länsimaalaisista saatettiin haluta päästä eroon silkasta 

kateudesta. Samoin jotain koettua loukkausta voitiin pyrkiä kostamaan lähettämällä tappouhkauk-

sia. Vallankumouksen jälkeen valloilleen päässeessä kostomentaliteetissa useat shaahin hallinnos-

sa toimineet henkilöt joutuivat päättämään päivänsä islamilaisten teloittajien käsissä, joten ei ole 

kaukaa haettua, että kostovimma olisi ainakin ajoittain koskettanut myös ulkomaalaisia. 

 

                                                       
100 Helsingin Sanomat 31.12.1978, s. 23. 
101 Radiokeskustelu 19.2.1979, s. 1, kansio Suomalaisten evakuointi, SUA. 
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Ei ole syytä vähätellä yleisten toimintamahdollisuuksien loppumista ja normaalin elämisen vaikeu-

tumista motivoivina tekijöinä suomalaisten varsin nopeasti vuoden vaihteen jälkeen tapahtunee-

seen massaexodukseen. Kuitenkin yleisen levottomuuden ja ulkomaalaisvihan ilmapiirissä ei ole 

myöskään vaikea uskoa, että pelko omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta vaikutti suomalaisten 

haluun lähteä Iranista. Esimerkiksi toimitusjohtaja Vakkuri totesi Helsingin Sanomien haastattelus-

sa seuraavaa: ”Tunsimme tosiaan olevamme vaarassa. Väkivaltaisuuksia ja aseita näkyi paljon.”102 

Näin ollen voidaan sanoa, että Iranin yli pyyhkinyt varsin voimakas ulkomaalaisvihan aalto kosketti 

suomalaisia ehkä enimmäkseen epäsuorasti, mutta silti reaalisesti varsinkin pelon ilmapiirin luomi-

sen kautta. Tietyssä mielessä tässäkin voidaan sanoa Suomen suurlähetystön punninneen tilannet-

ta käytännön tasolla varsin hyvin. Suomalaisia ei kehotettu lähtemään maasta mitenkään ennen 

aikaisesti, mutta lopulta osattiin kuitenkin havainnoida, koska tilanne oli selkeästi muuttumassa 

huonompaan suuntaan. Asiat myös osattiin järjestää niin, ettei lopulta kellekään sattunut mitään 

vakavampaa. 

 

Taloudellisella puolella suomalaisten yrittäjien usko Iraniin ei ollut ainakaan joulukuun alussa vielä 

loppumassa. Itse asiassa Jaakko Pöyry Oy solmi tässä vaiheessa vielä 20 miljoonan markan arvoi-

sen kahden vuoden jatkosopimuksen iranilaisen Pars Paper -yhtiön kanssa massa- ja paperitehtaan 

tuotannon johto- ja saneeraustehtävistä. Sopimus oli jatkoa aikaisemmalle, jonka mukaisesti Pöyry 

oli vuoden 1976 kesästä lähtien nostanut tuotantovaikeuksissa olleiden Pars Paperin tehtaiden 

tehokkuutta. Ilmeisesti iranilainen osapuolikin oli ollut varsin tyytyväinen tehdyn työn laatuun, 

koska se tilasi 20 miljoonalla markalla lisää suomalaista ammattitaitoa.103 

 

Vaikka tässä vaiheessa Iranin tapahtumat eivät olleetkaan aiheuttaneet mitään ylitsepääsemättö-

miä ongelmia suomalaisille yrittäjille, alkoi tilanne muuttua huonommaksi joulukuun puolenvälin 

jälkeen. Tämä käänne johtui pääasiassa energia-alan työläisten ja tullivirkailijoiden lakoista, jotka 

johtivat siihen, ettei suomalaisilla työmailla ollut virtaa, polttoaineita tai töihin tarvittavia materi-

aaleja. Tullin lakko vaikutti luonnollisesti myös suomalaisten yritysten Iranin vientiin negatiivisesti, 

kun suuret määrät junavaunuja täynnä suomalaisten vientitavaroita jäi seisomaan Neuvostoliiton 

                                                       
102 Helsingin Sanomat 21.2.1979, s. 26. 
103 Helsingin Sanomat 1.12.1978, s. 31. 
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ja Iranin väliselle rajalle useammaksi kuukaudeksi. Lisäkuluja alkoi myös kertyä, kun neuvostoliitto-

laiset alkoivat periä vuokraa mainittujen vaunujen käytöstä.  Toisaalta taas vaikka Iranin puolella 

töissä alkoikin tapahtua selviä viivästyksiä, ei se kuitenkaan juuri johtanut siellä toimivien suoma-

laisyhtiöiden tappioihin, sillä iranilaiset tilaajat ilmoittivat, että levottomuuksista kostuvat kustan-

nukset lankeavat heidän maksettavakseen. Näille suomalaisyhtiöille koituneet tappiot olivat siis 

lähinnä korkotappioita. Yhtiöt käyttivät aluksi jo aikaisemmin mainittua strategiaa, ettei Iranista 

lomalle tulleita työläisiä lähetetty toistaiseksi takaisin. Kuitenkin kun tammikuun puolessa välissä 

työolosuhteet kävivät mahdottomiksi pääasiassa resurssien puutteen vuoksi, vetivät suomalaisyh-

tiöt lähes kaikki työntekijänsä pois Iranista varsin lyhyessä ajassa.104 

 

Suomalaiset yrittäjät yrittivät siis pysyä Iranissa niin pitkään kuin mahdollista ja todennäköisimpä-

nä motivoijana olivat varsin suuret pelissä olleet rahasummat. Lisäksi on todennäköistä, että suo-

malaiset halusivat itse pysyä mahdollisimman kauan paikan päällä valvomassa omia etujaan. Tämä 

siksi että vaikka iranilaiset olivat luvanneet kantaa levottomuuksista aiheutuneet kulut, niin ei ollut 

mitään varmaa takuuta siitä, että mahdollisen vallankumouksen sattuessa kyseiset henkilöt olisi-

vat enää asemassa, jossa olisivat lupauksiaan voineet toteuttaa. Lisäksi koska kyseessä olivat varsin 

suuret summat, saattoi olla mahdollisesti taipumusta ylenpalttiseen optimismiin, koska itse halut-

tiin uskoa, että tavalla tai toisella tilanne vielä selkiytyisi. Vastaava taipumus tuntui jatkuvan vielä 

pitkään vuoden 1979 aikana. Joka tapauksessa suomalaiset olivat siinä mielessä realisteja, että kun 

tilanne kävi oikeasti mahdottomaksi, niin paikalle ei jääty peukaloita pyörittelemään, vaan lukuun 

ottamatta muutamaa paikalle jätettyä miestä kaikki suuntasivat takaisin kotiin. 

 

7.4 Ennen kaikki oli paremmin 

7.4.1 Islamilaiseen tasavaltaan 

 

Khomeinin nimittämä väliaikaisen hallituksen pääministeri Mehdi Bazargan oli syvästä uskonnolli-

suudestaan huolimatta maltillinen liberaali. Myös hänen hallituksensa koostui pääasiassa joko se-

kulaareista tai uskonnollisista liberaalipoliitikoista, mikä loi vaikutelman, että monarkia korvautuisi 
                                                       
104 Helsingin Sanomat 3.1.1979, s. 17; Helsingin Sanomat 18.1.1979, s. 3; Helsingin Sanomat 7.3.1979, s. 25. 
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maltillisella, länsimaiden tyylisellä parlamentaarisella demokratialla. Bazarganin ongelma oli kui-

tenkin se, että kaikki todellinen valta Iranissa sijaitsi jossain muualla kuin hänen käsissään. Kho-

meini oli tietenkin korkein auktoriteetti, mutta alemmalla tasolla hänen direktiivejään toteuttivat 

toisaalta kulissien takana puolisalainen vallankumousneuvosto, joka oli käytännössä maan toinen 

hallitus, ja toisaalta taas ruohonjuuritasolla lukuisat vallankumouksen aikana syntyneet ja aseis-

tautuneet Khomeinille uskolliset vallankumouskomiteat. Myös muita Khomeinin työkaluja perus-

tettiin kuten vallankumouskaarti, jonka tarkoitus oli toimia vastapoolina armeijalle, ja Islamilaisen 

tasavallan puolue, joka puolestaan pyrki esimerkiksi poliittisesti mobilisoimaan kansaa Khomeinin 

vision taakse. Yhteistä näille kaikille elimille oli kuitenkin se, ettei yksikään niistä ottanut käskyjä 

pääministeriltä.105 

 

Laajemmalti tässä oli kyse Khomeinin strategiasta vallankumouksen vakiinnuttamiseksi ja hänen 

mieleisensä näkemyksen toteuttamiseksi. Useamman vuoden kestäneen ajanjakson aikana Kho-

meini tuhosi yhden vastustajaryhmän kerrallaan, usein niin että ensin hän suosi mainittua ryhmää 

ja myöhemmin kääntyi sitä vastaan, kun tilanne oli sopiva. Vallankumouksen yhteydessä monarki-

an kannattajat oli nujerrettu, ja nyt olivat vuorossa liberaalit, joskin etäisyyttä alettiin myös ottaa 

tiettyihin vasemmistoryhmiin. Khomeinilla ei ollut koskaan aikomustakaan antaa Bazarganille mi-

tään todellista valtaa, ja väliaikaisen hallituksen tehtävä olikin yksinkertaisesti tuudittaa armeija, 

maltilliset piirit ja ulkovallat passiivisuuteen, sekä auttaa ehkäisemään vasemmistolaisuuden le-

viämistä.106 

 

Yhdysvaltojen suurlähetystö miehitettiin ensimmäistä kertaa iranilaisten toimesta jo 14.2.1979, 

mutta koska miehittäjät olivat vasemmistolaisia, niin riensivät Khomeinin joukot varsin pikaisesti 

paikalle auttamaan amerikkalaisia. Tapaus kuitenkin kuvastaa hyvin välittömästi vallankumouksen 

jälkeen vallinnutta erittäin kaoottista tilannetta, jossa kukaan ei ollut turvassa. Erityisesti tämä 

koski niin sanottuja vallankumouksen vihollisia, joita vallankumoustuomioistuimet päätyivät teloit-

tamaan sadoittain. Tuomioistuimet aloittivat toimintansa lähes välittömästi Khomeinin päästyä 

valtaan, ja vaikka monet niiden uhreista olivatkin näkyviä shaahin hallinnon edustajia, niin käytet-

                                                       
105 Daniel 2001, 184–187; Seliktar 2000, 126. 
106 Seliktar 2000, 127. 
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tiin tuomioistuimia myös puhtaasti henkilökohtaisten kaunojen selvittelyyn ja poliittisten vihollis-

ten raivaamiseen.107 

 

Iranilaisten enemmistö pysyi kuitenkin myötämielisenä Khomeinia ja hänen hallintoaan kohtaan, ja 

esimerkiksi maalis- huhtikuun vaihteessa järjestetyssä äänestyksessä se äänesti 98 %:sti islamilai-

sen tasavallan puolesta monarkiaa vastaan. Tästä huolimatta alkoi kevään ja kesän myötä myös 

sisäistä vastustusta Khomeinin linjalle esiintyä. Vasemmistolaississit eivät suostuneet luovutta-

maan aseitaan Khomeinin käskyistä huolimatta, osa liberaaleista alkoi esittää avointa kritiikkiä ja 

monet vähemmistökansallisuuksista aloittivat aseellisen taistelun oikeuksiensa puolesta. Vakavin 

haaste Khomeinin auktoriteetille tuli kuitenkin niin sanotusti omista riveistä merkittävien ajatolla-

hien Shariatmadarin ja Taleghanin alkaessa kritisoida maan uusien hallitsijoiden toimia. Tilanne 

säilyi pitkään varsin epäselvänä, kunnes se Khomeinin kannalta ratkesi lopulta lähes itsestään Ta-

leghanin kuollessa syyskuussa108 ja Shariatmadarin ollessa liiaksi rauhanmies aloittaakseen aseelli-

sen taistelun, minkä seurauksena hänen tukijoukkonsa murskattiin vuosien 1979 ja 1980 vaihtees-

sa.109 

 

Syyskuun 12. päivänä päästettiin julkisuuteen luonnos islamilaisen tasavallan tulevasta perustus-

laista, mikä käytännössä virallisestikin asetti Iraniin uskonnollisen diktatuurin. Tämä lisäsi liberaalin 

opposition aktiivisuutta ja nostatti Khomeinin kannalta vaarallisia julkisia keskusteluja. Samaan 

aikaan vasemmisto kasvatti kannatustaan erityisesti yliopistoissa ja levottomuudet vähemmistöjen 

keskuudessa jatkuivat, mikä sai Khomeinin kannattajineen näkemään vihollisia kaikkialla. Viimei-

nen pisara tuli, kun 22.10. Yhdysvallat salli entisen shaahin saapua maahan saamaan hoitoa syö-

päänsä. Tämä Khomeinin ja hänen lähipiirinsä mielessä oli todiste siitä, että Yhdysvallat aikoi tois-

taa vuoden 1953 tempun, ja palauttaa shaahin valtaistuimelle. Ei ole kuitenkaan varmaa ohjattiin-

ko Yhdysvaltain suurlähetystön miehittäneitä militantteja opiskelijoita islamilaisen tasavallan kor-

keimmilta tahoilta vai ei, mutta vaikkei Khomeini lähipiireineen suoranaisesti olisikaan ollut tem-

                                                       
107 Daniel 2001, 186, 188–189; Rubin 1980, 280–281. 
108 Daniel vihjaa, että Khomeinilla olisi saattanut todellisuudessa olla jotain tekemistä kuoleman kanssa. Tämä on toki 
täysin mahdollista, mutta toisaalta myös epäilyksen alaista, sillä se olisi mahdollisesti asettanut vaarallisen ennakkota-
pauksen, jonka mukaan myös korkein papisto oli vapaata riistaa tilanteen vaatiessa. Daniel 2001, 189. 
109 Arjomand 1988, 139; Daniel 2001, 186–189, 194. 
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pauksen takana, niin ottivat he siitä kaiken irti, ja käyttivät tapausta oman asemansa vakiinnutta-

miseen. 4.11.1979 alkanut, ja lopulta 444 päivää kestänyt, miehitys joka tapauksessa kaatoi Bazar-

ganin hallituksen ja tätä kautta pääasiallisesti poisti liberaalit demokraatit Iranin vallankumouksen 

näyttämöltä, sekä aloitti vallankumouksessa uuden ja entistä radikaalimman kauden. 110 

 

7.4.2 Uusi aika, uudet ongelmat 

 

Helmikuun puolenvälin kaoottisissa oloissa lentojen järjestäminen viimeisille lähteville suomalaisil-

le aiheutti hieman vaikeuksia, mutta varsin pian kaikille halukkaille saatiin kyyti kotimaahan. Kuten 

aikaisemmin todettiin, ainakin osa suomalaisista ilmeisesti koki olonsa Iranissa turvattomaksi, mikä 

ei ollutkaan täysin tuulesta temmattua luulottelua, sillä 21.2. ryhmä aseistautuneita miehiä tun-

keutui keskellä yötä suurlähettiläs Uggeldahlin asuntoon. Kyseessä ei kuitenkaan ollut fanaattinen 

ulkomaalaisvihaajien joukkio etsimässä lynkattavia, vaan nuorten miesten porukka kyselemässä 

viskiä. Tilanne ratkesi rauhallisesti ja miehet lähtivät jatkamaan matkaansa ilman väkivaltaisuuksia. 

Kuitenkin jo puolen tunnin päästä suurlähettilään yörauhaa häirittiin jälleen seuraavan ryhmän 

saapuessa paikalle tarkastamaan edellisen tuloksia. Kohtaamisesta selvittiin jälleen puhumalla, ja 

seuraavana aamuna univormuasuinen kersantti kävi esittämässä suurlähettiläälle pahoittelunsa, 

eikä juttu kummaltakaan puolelta edennyt sen pitemmälle. Episodista voisi mahdollisesti vetää 

laajempia johtopäätöksiä siitä, mitä seuraa kun nuorille miehille annetaan alkoholia ja tuliaseita, 

mutta ainakin se osoitti sen, että vaara suomalaisia kohtaan Iranissa oli täysin konkreettinen.111 

 

Edellä mainitun tapauksen jälkeen suomalaiset saivat olla pääosin rauhassa ja esimerkiksi vakitui-

nen puhelin/radioyhteys suurlähetystön ja Suomen ulkoministeriön välillä lopetettiin helmikuun 

loppuessa. Lukuisten viivästysten jälkeen saatiin maalis- huhtikuun vaihteessa myös suurlähettiläs 

Uggeldahlin tilalle uutena miehenä suurlähetystön johtoon Martti Salomies. Yhdysvaltain suurlä-

hetystön miehitys toi turvallisuuskysymyksen taas uudella tavalla etualalle, sillä se osoitti minkä-

laisten tahansa turvallisuusjärjestelyjen olevan riittämättömiä. Suurlähetystö kirjoittikin vuoden 

1979 vuosikatsauksessa seuraavasti: 

                                                       
110 Daniel 2001, 190–192; Seliktar 2000, 155, 156. 
111 Radiokeskustelu 21.2.1979, s. 1, kansio Suomalaisten evakuointi, SUA; Helsingin Sanomat 21.2.1979, s. 26. 
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Lähetystön turvallisuus on kertomusvuonna ollut keskeisimpiä edustuston ongelmia. On todet-
tava, ettei fyysisin turvallisuusjärjestelyin pystytä saavuttamaan millään mitään riittävää turval-
lisuutta, minkä USA:n, Englannin, Irakin ja Afganistanin lähetystöjen miehitykset osoittavat. [- -] 
Näin ollen kanslian turvallisuuden hyväksi ei ole tehtävissä juuri mitään. Toisaalta Suomen 
suurlähetystö ei ole erityisemmin vaaravyöhykkeessä Suomen ja Iranin hyvien suhteiden vuok-
si, ja sen voidaan arvioida olevan yksi ”viimeiseksi miehitettäviä” edustustoja.112  

 

Tästä huolimatta 27.11. suurlähetystö sai miehitysuhkauksen. Suomalainen Pekka Heinvirta oli 

toimittanut iranilaiselle yhtiölle puutaloja Kaspianmeren rannalle, mutta hankintasopimuksen tul-

kinnasta oli syntynyt erimielisyyksiä. Sekä Heinvirta että iranilaisen firman johto olivat myöhem-

min poistuneet maasta, ja suurlähetystössä uhkauksen tekemässä käynyt henkilö oli iranilaisen 

firman työntekijöiden valitsema edustaja. Ilmeisesti uhkauksella oli tarkoitus painostaa suomalai-

sia sopimusasian selvittämisessä. Suurlähetystö ei kuitenkaan pitänyt uhkausta kovin uskottavana, 

eikä asiasta sen enempää kuultukaan.113 

 

Samoin joulukuussa suurlähetystössä toiminut Vientikoulutussäätiön harjoittelija Yrjö Paananen 

sai puhelimitse seuraavanlaisen uhkauksen: ”You are condemned to death for crimes against the 

people, you will be executed within 24 hours.”114 Tätäkään uhkausta ei pidetty kovin varteenotet-

tavana, sillä suurlähetystön mukaan esimerkiksi eräs tanskalainen diplomaatti oli saanut vastaa-

vanlaisen uhkauksen eräänä päivänä kolme eri kertaa. Paananen lähetettiin silti välittömästi takai-

sin Suomeen, eikä hänelle mitään ehtinyt tapahtuakaan.115 Vaikka suomalaisiin kohdistuneet uh-

kaukset eivät olleet erityisen vakavasti otettavia, niin voidaan Yhdysvaltain suurlähetystön miehi-

tyksen jälkeisen levottoman ajan silti ainakin potentiaalisesti lisänneen turvallisuusriskiä myös 

suomalaisten kannalta. 

 

Suomalaisyhtiöiden toiminta Iranissa oli pysähtynyt kokonaan vuoden 1979 tammi- helmikuun 

aikana ja muutamia paikalle jätettyjä valvojia lukuun ottamatta henkilökunnat kuljetettiin kokonai-

                                                       
112 Toimintakertomus vuodelta 1979, s. 6, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
113 Radiokeskustelu 27.11.1979, kansio Suomalaisten evakuointi, SUA; Puhelinkeskustelu 27.11.1979, s. 1, kansio Suo-
malaisten evakuointi, SUA; Toimintakertomus vuodelta 1979, s. 2, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 
1973–80, SUA. 
114 Puhelinkeskustelu 12.12.1979, s. 2, kansio Sisäpolitiikka 1979 1.12.79– IV. 
115 Ibid. 
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suudessaan takaisin kotimaahan. Helmikuun edetessä pieneen optimismiin alkoi olla aihetta, sillä 

tullin lakon loppumisen myötä Neuvostoliiton ja Iranin rajalla seisonut noin 6000 tavaravaunun 

suma alkoi purkautua. Tämä tarkoitti yhden ongelman poistumista töiden jatkamisen tieltä, sillä 

suomalaisten tilaamia tavaroita alkoi jälleen virrata rajan yli Iraniin. Toiveikkuutta Iranin tilanteen 

selkiytymisestä oli ilmassa, ja kevään aikana suomalaiset aloittivat neuvottelut projektiensa jatka-

misesta. Heinäkuussa Teheraniin puolestaan saapui yritysten johtomiehistä ja Suomen valtion 

edustajista koostuva kauppavaltuuskunta selvittelemään suomalaisten hankkeiden tulevaisuutta 

Iranissa.116 

 

Neuvostoliiton ja Iranin välisen rajan uudelleen aukeaminen merkitsi myös Suomen Iranin viennin 

elpymisen alkamista. Alkuvuoden vaikeudet aiheuttivat Suomen Iranin vientiin vuonna 1979 kui-

tenkin noin 50 % laskun edellisvuoteen verrattuna. Samoin loppuvuodesta tapahtunut Yhdysval-

tain suurlähetystön miehitys ja sitä seurannut Yhdysvalloissa olleiden iranilaisvarojen jäädyttämi-

nen aiheuttivat suomalaisille viejille uusia ongelmia, sillä maksut Suomeen päin olivat usein kulke-

neet Yhdysvaltalaisten pankkitilien kautta. Öljyntuonti Suomeen ei puolestaan kärsinyt häiriöitä ja 

tuodut tonnimäärät olivat samat kuin edeltävänäkin vuonna, mutta koska vallankumouksen jäl-

keen iranilaiset olivat korottaneet öljynsä hintaa, niin suomalaisten öljystä maksamat rahasummat 

olivat kaksinkertaiset.117 

 

Vuoden 1979 loppuun tultaessa kovasta yrityksestä huolimatta suomalaisten ja iranilaisten välisis-

sä taloudellisissa neuvotteluissa oli saatu aikaan vain rajallisia tuloksia, sillä suurista yhtiöistä aino-

astaan Huurre Oy jatkoi kylmävarastojensa rakentamista muiden projektien ollessa pysähdyksissä. 

FICG lakkautti marraskuussa noin 700 miljoonan markan arvoisen rakennussopimuksensa ja kotiut-

ti kirjaimellisesti kaiken henkilökuntansa jättäen etujensa ajamisen Iranissa Suomen suurlähetys-

tön harteille. Neuvotteluja pyrittiin tosin vielä jatkamaan, mutta nyt siltä pohjalta, että urakan pai-

nopiste muutettaisiin iranilaisten työmaakoulutukseksi rakentamisen ohella. Mitään massiivisia 

tappioita suomalaisyritykset eivät kuitenkaan kärsineet, sillä vaikka Iranissa oli esimerkiksi kym-

menien miljoonien markkojen edestä suomalaisia rakennusvarusteita, niin säilyivät nämä vartioin-

                                                       
116 Helsingin Sanomat 7.3.1979, s. 25; Helsingin Sanomat 14.7.1979, s. 19. 
117 Toimintakertomus vuodelta 1979, s. 14–15, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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nin ansiosta vahingoittumattomina. Samoin vaikka suomalaisten projektit olivat jäissä, niin olivat 

maksut jo tehdyistä töistä kuitenkin päätyneet varsin vakaasti suomalaisten taskuihin ja jäljellä 

olevat saatavat vuoden 1979 lopussa olivat suhteellisen pieniä.118 

 

Taloudellisella puolella Iranissa tapahtui siis tarkastellun kahden vuoden aikana suomalaisten kan-

nalta selkeä muutos. Kun vuoden 1978 alussa näkymät Iranissa olivat olleet suomalaisille vielä erit-

täin positiiviset, niin olivat ne vuoden 1979 lopussa lähes päinvastaisella kannalla. Suurista projek-

teista ainoastaan Huurteen kylmävarastojen rakennus oli lähtenyt uudelleen käyntiin, ja vaikka 

Suomen vienti olikin elpynyt uudelleen vallankumouksen jälkeen, niin aiheutti Yhdysvaltain suur-

lähetystön miehitys ja sitä seurannut Iranin varojen jäädyttäminen jälleen uusia ongelmia. Toisaal-

ta on todettava, että Suomen suurin kiinnostuskohde Iranissa, eli öljy, virtasi edelleen vapaasti 

Suomeen, vaikkakin selvästi kalliimpana kuin ennen. Lisäksi johtuen Iranin ja Yhdysvaltojen suhtei-

den katkeamisesta, mikä koski siis myös kaupallisia suhteita, jäi Iranin tuontiin iso aukko täytettä-

väksi, ja Suomen suurlähetystö arvioikin asiaa seuraavasti:  

 

Suomen ja Iranin välisissä suhteissa ei ole tapahtunut sellaista jyrkkää huononemista kuin Ira-
nin suhteissa suuriin länsimaihin, vaan suhteiden voidaan katsoa olevan normaalit. Syytöksiä 
Iranin taloudellisesta hyväksikäytöstä shaahin aikana ei ole esitetty. Loppuvuodesta alkoi näkyä 
merkkejä siitä, että Iran tuntee kasvavaa kiinnostusta taloudelliseen yhteistyöhön puolueet-
tomien ja sitoutumattomien maiden kanssa, tällöin mainittiin erikseen Suomi, Itävalta ja Jugo-
slavia. Tähän kehitykseen on vaikuttanut ilmeisesti ensisijassa Suomen puolueettomuuspoli-
tiikka, joka on nähty takeena siitä, ettei Suomi tulisi liittymään ”lännen imperialististen [mai-
den]” Iranin vastaisiin toimiin. Näin ollen Iranin nykyinen ulkopoliittinen suuntaus tarjoaa 
Suomelle mahdollisuuksia lisääntyvään taloudelliseen yhteistyöhön; kysymyksessä on Iranin 
kannalta USA:n jättämän aukon täyttäminen puolueettomien ja sitoutumattomien sekä sosia-
lististen maiden avulla.119  

 

Siis vaikka vallankumous olikin eittämättä vaikuttanut tarkastellulla ajanjaksolla negatiivisesti 

Suomen taloudellisiin intresseihin Iranissa, niin mahdollisesti pidemmällä aikavälillä tämä trendi 

olisi kääntynyt positiivisemmaksi. 

                                                       
118 Puhelinkeskustelu 19.11.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 15.11.79–30.11.1979 III, SUA; Helsingin Sanomat 
20.11.1979, s. 26; Helsingin Sanomat 21.11.1979, s. 28. 
119 Toimintakertomus vuodelta 1979, s. 9–10, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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Suomen suurlähetystöstä on yhteenvetona todettava, että se selviytyi varsin kunnioitettavasti 

vallankumouksen asettamista haasteista sen käytännön toiminnalle. Tämä huolimatta siitä, että 

vallankumouksen myötä sen fokus siirtyi poispäin perinteisestä taloudellisten asioiden hoitamises-

ta. Nopeasti muuttuva ja vaarallinenkin ympäristö pakotti suurlähetystön sopeutumaan jatkuvasti 

uusiin haasteisiin, mutta näistä pääasiassa suoriuduttiin hyvin. Selkeimmin muuttunut tilanne nä-

kyi nopeasti kasvaneessa turvallisuusriskissä sekä suurlähetystölle että suomalaisyhdyskunnalle. 

Kriittisimpinä aikoina eli vuosien 1978 ja 1979 vaihteessa sekä Yhdysvaltain suurlähetystön miehi-

tyksen jälkeisinä viikkoina turvallisuuskysymyksiin kiinnitettiinkin erityisen paljon aikaa, mutta sa-

malla niistä myös selvittiin varsin mallikkaasti. Fyysisesti suurlähetystön oman turvallisuuden 

eteen ei voitu paljoa tehdä, mutta suomalaissiirtokunnan turvallisuuden takaamiseen panostettiin, 

ja suurlähetystö esimerkiksi välitti suomalaisille tietoa ulkona liikkumiselle erityisen vaarallisista 

ajoista ja paikoista. Turvallisuuskysymyksessä onnistuminen näkyi esimerkiksi siinä, että halutes-

saan kaikki pääsivät lähtemään maasta varsin nopeasti, ja siinä ettei kenellekään lopulta sattunut 

mitään vakavampaa.  

 

Rauhallisempina aikoina suurlähetystö tietenkin edelleen toimi tarmokkaasti Suomen taloudellis-

ten etujen puolesta. Se että näissä asioissa kohdattiin suuria vaikeuksia, ei pääasiassa johtunut 

suurlähetystöstä, vaan Iranin sisäisestä tilanteesta. Esimerkiksi suurlähetystö oli aktiivisesti muka-

na suomalaisten yhtiöiden ja iranilaisten välisissä neuvotteluissa, joissa sen läsnäolo toi mukanaan 

Suomen valtion virallista painoa. Samoin vuoden 1979 lopulla autettiin suomalaisia yrityksiä selvit-

telemään Yhdysvaltain suurlähetystön miehityksestä aiheutuneita maksuongelmia,120 ja koska 

vuoden lopussa suomalaisten saatavat olivat enää pieniä, niin ilmeisesti tästä selviydyttiin hyvin. 

Pääasiassa suurlähetystö suoriutuikin varsin hyvin käytännön tehtävistään, kuten suomalaisten 

auttamisesta ja Suomen taloudellisten etujen valvomisesta, sekä myös taloudellisesta raportoin-

nista, josta tarkemmin luvussa 8.6. Vaikeuksia kuitenkin kohdattiin poliittisen raportoinnin ja val-

lankumouksen syvemmän ymmärtämisen kohdalla… 

 

                                                       
120 Puhelinkeskustelu 23.11.1979, s. 1, kansio Suomalaisten evakuointi, SUA. 
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8 Näkymä Suomen suurlähetystöstä 

8.1 Uskonto ja politiikka 
 

Jo vuoden 1978 heinäkuussa Suomen suurlähetystöstä varsin osuvasti raportoitiin, että massojen 

agitaation takana Iranissa olivat pääasiassa uskonnolliset piirit, ja tätä näkemystä painotettiin edel-

leen syksyn kuluessa.121 Samoin 3.9. mainittiin ensimmäistä kertaa ajatollah Khomeini ja hänestä 

kirjoitettiin näin: ”Uskonnollisille piireille eivät [Sharif-Emamin] hallituksen ensi toimet ole miten-

kään riittäviä: eräs keskeisimpiä kysymyksiä on vuodesta 1963 maanpaossa olleen Ayatollah Kho-

meinin paluu Iraniin. [- -] Khomeinin paluun on[g]elma on ratkaisematta, sen sijaan useat vähem-

män merkittävät muslimipapit ovat saanee[t] palata maahan.”122 Khomeinin ja uskonnollisten pii-

rien merkitys huomioitiin siis jo varsin varhaisessa vaiheessa. Samalla suurlähetystön raportoinnis-

ta käy kuitenkin ilmi, että pintaa syvemmälle uskonnon ymmärtämisessä oli vaikea päästä. Vaikka 

uskonto ja uskonnollisuus näyttelivät Iranin vallankumouksessa äärimmäisen merkittävää osaa, 

niin olivat ne kuitenkin suomalaisille vallankumouksen kaikkein vaikeimmin ymmärrettäviä aspek-

teja. 

 

Ensiksi on todettava, että suurlähetystössä vallitsi varsin pitkään puutteellinen käsitys shiialaisuu-

den luonteesta. Esimerkiksi 25.2.1979 tilannekatsauksessa kirjoitettiin seuraavaa: ”Vuonna 1961 

silloisen shiittimuslimien johtajan Ayatollah Borujerdin kuollessa Khomeinilla oli jo laaja kannatus, 

ja häntä yritettiinkin saada Iranin muslimien johtajaksi, mutta suhteellisen nuorena (59) hän ei 

tullut valituksi.”123 Ilmeisesti suurlähetystö käsitti shiialaisten uskonoppineiden hierarkian sellai-

seksi, että kerrallaan oli vain yksi selkeä johtaja, vaikka näinhän asia ei ollut. Samassa tilannekatsa-

uksessa menivät myös termit sikäli sekaisin, että imaamin ja ajatollahin arvoja sekoitettiin toisiinsa. 

Tiedon puutteellisuus oli sikäli luonnollista, että suurlähetystön normaalia toimintaa silmällä pitä-

en ei shiialaisuuden tuntemuksella ollut ollut juurikaan olennaista merkitystä. Koska Suomen in-

tressit olivat pääasiassa talouteen ja vähemmässä määrin poliittiseen tarkkailuun liittyviä, olivat 

kontaktit Iranin puolelta myös pääasiallisesti valtion tai liike-elämän edustajia, joiden toimintaan 

                                                       
121 Tilannekatsaus 20.7.1978, s. 6, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
122 Raportti 3.9.1978, s. 2–3, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1978, SUA. 
123 Tilannekatsaus 25.2.1979, s. 2, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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tai maailmaan erityinen uskonnollisuus harvemmin kuului. Näin ollen tietoa ei ollut, koska sitä yk-

sinkertaisesti ei ollut tarvittu ennen vallankumousta, mutta epäilemättä tiedon puute tältä alalta 

osaltaan vaikeutti myös uskonnon ja uskonnollisuuden syvemmän roolin ymmärtämistä Iranissa. 

 

Toiseksi on todettava, että ajoittain suurlähetystön raportoinnissa esiintyy uskontoon liittyviä il-

maisuja, joiden kautta tulee ilmi, että ollaan tekemisissä ”toiseuden” kanssa. Tällaisia ovat ainakin 

termit muhamettilaisuus ja shiia-lahko, joita välillä käytetään. Muhamettilaisuus on islamin van-

hahtava synonyymi, ja sitä todennäköisesti käytettiin vain vanhasta tavasta, mutta toisaalta suur-

lähetystö tuskin olisi kutsunut toisia kristittyjä ”jeesuslaisiksi”. Samaa voidaan todeta termin ”shiia-

lahko” käytöstä, sillä tuskin esimerkiksi ranskalaisia olisi kutsuttu katolis-lahkolaisiksi. Iranin islami-

lainen uskonto koettiin osaksi ”toiseutta”, mikä heijastui myös käytettyihin ilmaisuihin. 

 

Edellä mainitut seikat olivat kuitenkin loppujen lopuksi pienempimuotoisia kompastuskiviä suurlä-

hetystön ymmärryksen tiellä, sillä suurimmat vaikeudet tulivat vastaan uskonnon ja politiikan koh-

datessa toisensa Iranissa. Jotta tätä voitaisiin ymmärtää, on kuitenkin ensin syytä selvittää tar-

kemmin Suomen suurlähetystön käsitystä politiikasta. Suurlähetystöstä tarkasteltiin politiikkaa 

nimenomaan suomalaisen järjestelmän näkökulmasta. Tässä käsityksessä poliittiseksi koettiin se, 

mikä suomalaisen järjestelmän puitteissa luokiteltiin poliittiseksi, ja kaikki mikä jäi tämän ulkopuo-

lelle, ei ollut poliittista. Selkeimmin tämä tuli esiin uskonnon ja politiikan suhteessa. Uskonto ja 

politiikka tuli pitää toisistaan erillään, koska näin asia oli suurlähetystön käsityksen mukaan järjes-

tetty suomalaisessa yhteiskunnassa. Shaahia, ja myöhemmin Khomeinia, vastustanut liberaalisde-

mokraattinen oppositio oli helppo mahduttaa suurlähetystön käsitykseen politiikasta, ja sama kos-

ki myös vasemmistolaisia, sillä molemmat olivat olennainen osa Suomen poliittista järjestelmää. 

Päinvastainen oli kuitenkin totta, kun kyseessä oli iranilainen papisto ja heidän fanaattiset seuraa-

jansa.  Suurlähetystön näkemyksestä todistaa selkeimmin se, että aina vuoden 1979 syksyyn saak-

ka sen kirjoituksissa puhuttiin jatkuvasti nimenomaan poliittisesta ja uskonnollisesta oppositiosta, 

eikä esimerkiksi maallisesta ja uskonnollisesta oppositiosta.  
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Yksi seuraus tästä oli, että ainoastaan tietynlaiset ryhmät ja henkilöt katsottiin legitiimeiksi poliitti-

siksi toimijoiksi, ja uskonnolliset johtajat tai heitä seuranneet massat eivät kuuluneet tähän kate-

goriaan. Tästä puolestaan seurasi se, että ajoittain keskitettiin turhan paljon energiaa ja huomiota 

Iranin olosuhteissa irrelevantteihin toimijoihin ja henkilöihin, kuten esimerkiksi analysoidessa var-

sin laajasti shaahin aikaisen parlamentin oppositiopuolueita ja -ryhmittymiä,124 joilla ei myöhem-

min juurikaan ollut osaa eikä arpaa tapahtumien kulkuun. Sama tietenkin vaikutti myös kääntei-

sesti ja näin uskonnollisiin johtajiin kiinnitettiin ehkä vähemmän huomiota, kuin mitä olisi ollut 

tarpeen. Tähän tosin epäilemättä vaikuttivat myös suurlähetystön käytettävissä olleet tietoläh-

teet125, jotka eivät myöskään olleet erityisen hyvin selvillä uskonnollisten piirien asioista. Uskon-

nollisiin johtajiin liittyen vielä olennaisempaa oli kuitenkin se, että koska heitä ei pidetty poliittisina 

johtajina, niin pitkään aikaan ei uskottu mahdolliseksi, että joku heistä asettuisi myös maan poliit-

tiseen johtoon. 

 

Vaikeudesta sisällyttää uskontoa suurlähetystön käsitykseen politiikasta kertoo myös esimerkiksi 

1.10.1978 päivätty tilannekatsaus, jossa analysoitiin Iranin poliittisia ryhmittymiä sekä shaahin 

lupaamia vaaleja. Maallisten ryhmittymien analyysiin varattiin tilaa noin kahden sivun verran, kun 

taas uskonnollinen oppositio käsiteltiin muutamalla lauseella. Uskonnollisesta oppositiosta todet-

tiin muun muassa seuraavaa: ”Shariat-Madari on kehottanut kannattajiaan äänestämään islamilai-

sia ehdokkaita, mutta vielä ei voida kuitenkaan puhua muslimien poliittisesta organisoitumises-

ta.”126 Väite on jo sikälikin erikoinen, että lähes koko Iranin väestö oli muslimeja, minkä lisäksi suu-

relle osalle se ei ollut mikään triviaali seikka, vaan tärkeä osa identiteettiä. Tältä kantilta tarkastel-

tuna suurlähetystön mukaan Iranissa ei siis olisi poliittisesti organisoitunut juuri kukaan. Itse asias-

sa useat uskonnollis-ideologiset ryhmät Iranissa olivat jo tässä vaiheessa organisoituneet myös 

länsimaalaisille tuttujen kaavojen mukaan, mistä oltiin suurlähetystössä ainakin osittain tietoisia, 

esimerkiksi Bazarganin Iranin vapautusliike127 -puolueen ja vasemmistolais-islamilaisen Kansan 

soturit -sissijärjestön kohdalla.128  

                                                       
124 Tilannekatsaus 1.10.1978, s. 3–5, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
125 Eli tärkeimpinä media, kollegat, Iranin valtion edustajat sekä liikemaailman edustajat. Toimintakertomus vuodelta 
1978, s. 11–12, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
126 Tilannekatsaus 1.10.1978, s. 6, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
127 Liberation Movement of Iran. 
128 Tilannekatsaus 1.10.1978, s. 4, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
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Todennäköisesti lausahduksella viitattiinkin Iranin kansan suuriin massoihin, jotka myös mahdolli-

sesti koettiin enemmän erilaisiksi, ja tätä kautta ”toisiksi” (eli muslimeiksi), kuin maallistuneemmat 

ylä- ja keskiluokka, joiden koettiin olevan lähempänä ”meitä” (eli länsimaalaisia129). Suurlähetystön 

käsityksiin vaikuttikin epäilemättä myös se, että tekemisissä oltiin pääasiassa nimenomaan juuri 

keski- ja yläluokan edustajien kanssa ja että heiltä saatiin suurin osa vallankumousta koskevasta 

informaatiosta. Maallistuneempien ylä- ja keskiluokkien käsitykset asioista myös vastasivat pa-

remmin suurlähetystön käsityksiä kuin iranilaisten massojen käsitykset, ja nämä luokat olivat myös 

järjestäytyneet poliittisesti selkeämmin länsimaalaisille tunnistettavilla tavoilla, esimerkiksi puolu-

eiden kautta. Kyse oli siis myös identiteetistä siinä mielessä, että suurlähetystön oli helpompi ym-

märtää lähempänä ”meitä” sijaitsevien ylä- ja keskiluokan ihmisten ajattelua ja retoriikkaa kuin 

aivan erilaiselta pohjalta toimivia muslimipappeja tai Iranin köyhälistöä. 

 

Kuitenkin se seikka mikä suurlähetystössä jäi selkeimmin huomaamatta, oli että suuri osa näistä 

muslimeista/kansan syvistä riveistä oli poliittisesti organisoitunut eri tavalla, kuin mitä mihin län-

simaissa oli totuttu, eli moskeijoiden ja uskonnollisten organisaatioiden luoman verkoston kautta, 

jossa poliittisen mobilisaation selkärankana toimi uskonto.130 Tämä poliittisen organisaation ja 

mobilisaation tapa oli vieras enemmän maallistuneesta Suomesta tulleille henkilöille ja jäi näin 

käsittämättömäksi suurlähetystölle. Missään vaiheessa ei edes spekuloitu sillä mahdollisuudella, 

että esimerkiksi moskeijat olisivat voineet toimia poliittisen toiminnan keskuksina. Uskonnollisen 

organisoitumisen käyttämistä poliittiseen organisoitumiseen oli suurlähetystön siis vaikea kuvitella. 

 

Erilaisista näkemyksistä kertoo myös se, että kun suurlähetystö jaotteli Iranin poliittisen kentän 

shaahin tukijoihin, perustuslailliseen oppositioon, illegaaliin oppositioon ja indifferentteihin, niin 

se asetti Iranin alaluokat indifferenttien kenttään.131 Todennäköisemmin kuitenkin kyse oli siitä, 

että alaluokat näyttivät indifferenteiltä niitä asioita ja järjestäytymismuotoja kohtaan, mitkä perin-

teisesti länsimaisessa ja suomalaisessa traditiossa oli luokiteltu poliittisiksi. Tällaisia olivat esimer-

kiksi puolueiden perustaminen ja niihin liittyminen.  Suurlähetystön iranilaisista eroavaa käsitystä 

                                                       
129 ”Meitä” ei määritelty uskonnollisesti, eikä suurlähetystön raportoinnissa puhuttu kristinuskosta tai kristityistä muu-
ten kuin vähemmistöjen yhteydessä. 
130 Arjomand 1988, 92–93, 199. Sreberny-Mohammadi & Mohammadi 1994, 117. 
131 Tilannekatsaus 1.10.1978, s. 2, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
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siitä, mikä oli poliittista ja mikä ei, tukee lisäksi jo aiemmin mainittu jaottelu poliittiseen ja uskon-

nolliseen oppositioon, sillä vaikka suurlähetystö ei olisikaan pitänyt uskontoa poliittisena, niin suu-

ri osa iranilaisista puolestaan selkeästi piti. Ennen vallankumouksen onnistumista suurlähetystö 

kiinnitti uskonnon merkitykseen vain pintapuolista huomiota, mikä puolestaan johtui pääasiassa 

siitä, että uskonnon katsottiin olevan kokonaan politiikasta erillinen sfääri. Tästä johtuen uskon-

non syvemmän roolin ymmärtäminen jäi suurlähetystön ulottumattomiin.  

 

Vallankumouksen jälkeen suurlähetystö puolestaan vertasi mentaalisesti keskenään suomalaisia ja 

iranilaisia sekä Suomen politiikkaa ja Iranin politiikkaa. Tässä vertailussa suurlähetystön käsitykses-

sä suomalaiset ja Suomen politiikka olivat maallistuneita ja iranilaisten ja Iranin politiikan kohdalla 

uskonto tunkeutui liiaksi sille sopimattomaksi määritellyille alueille. Kuitenkin sekulaariseksikin 

määritellyssä yhteiskunnassa uskonto ja politiikka ovat todellisuudessa enemmän tai vähemmän 

toisiinsa kietoutuneita ja esimerkiksi moraaliarvot kumpuavat usein uskonnollisesta traditiosta. 

Suurlähetystön ajattelussa saattoi pohjimmiltaan olla vähemmän kyse kyvyttömyydestä ymmärtää, 

että uskonnolliset vaatimukset ja päämäärät saattoivat olla myös poliittisia, ja enemmän kyse ky-

vyttömyydestä havainnoida, että mahdollisesti Iranissa poliittisen ja uskonnollisen rajanveto oli 

tehty eri kohtaan, kun mihin se länsimaissa oli perinteisesti piirretty. Näin ajateltuna kysymys ei 

loppujen lopuksi ollut siitä, että kuuluiko uskonto politiikkaan, vaan siitä kuinka paljon ja mikä osa 

siitä kuului politiikkaan. Tässä kohdassa iranilaiset selvästi kokivat suuremman osan uskontoa kuu-

luvan politiikkaan kuin Suomen suurlähetystön edustajat. Suurlähetystön varsin negatiivista suh-

tautumista vallankumouksellisen Iranin toimittamaan rajanvetoon selittää se, että vaikka Suomen 

yhteiskunta ja politiikka eivät todellisuudessa olleetkaan täysin uskonnosta erotettuja, niin suurlä-

hetystön käsityksessä ne kuitenkin sitä olivat. Näin iranilaisten rajanveto näytti vievän kaksi aikai-

semmin toisistaan erillään ollutta asiaa päällekkäin, vaikka niiden kuului pysyä erillään. 

 

Suurlähetystön uskontoa koskevassa ajattelussa voidaan puhua kolmesta eri vaiheesta. Ennen val-

lankumouksen toteumista vallinneessa vaiheessa uskonnollisten toimijoiden ja tekijöiden läsnäolo 

vallankumouksessa kyllä ainakin pintapuolisesti huomioitiin, mutta näillä ei koettu loppujen lopuk-

si olevan suurempaa merkitystä. Tämä puolestaan johtui ensinnäkin siitä, että opposition onnis-

tumismahdollisuuksiin ei pitkään aikaan juuri uskottu, ja toisekseen vakaasta luottamuksesta sii-
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hen, ettei kukaan uskonnollinen johtaja kuitenkaan ryhtyisi poliittiseksi johtajaksi. Tämä luottamus 

taas perustui siihen vakaumukseen, että uskonto ei kuulunut politiikkaan. Vallankumouksen jälkei-

sessä vaiheessa Khomeinin alkaessa perustaa teokraattista diktatuuria uskonnollisten toimijoiden 

ja tekijöiden poliittisiin funktioihin alettiin selkeästi kiinnittää huomiota, mutta niitä ei hyväksytty, 

koska niitä pidettiin illegitiimeinä. Tämä johtui siitä, että uskonnon ei edelleenkään katsottu kuu-

luvan politiikkaan. 

 

Vuoden 1979 syksyllä alkaneessa kolmannessa vaiheessa suurlähetystön käsityksessä uskonnon ja 

politiikan suhteesta alkoi kuitenkin tapahtua muutos. Tämä muutos tosin pohjasi enemmän pää-

asiassa realiteetteihin mukautumiseen sekä pragmatismiin ja vähemmän muuttuneeseen käsityk-

seen siitä, mikä oli uskonnon ja politiikan ”oikea” tai parhaaksi katsottu suhde. Ensinnäkin on to-

dettava suurlähetystön tuntema antipatia Khomeinia ja hänen islamilaista tasavaltaansa kohtaan, 

mitä käsitellään tarkemmin luvussa 8.3. Kun vielä toukokuussa spekuloitiin islamilaisen tasavallan 

mahdollisesti kaatuvan väkivaltaisen mullistuksen seurauksena mahdollisesti jo vuoden 1979 ke-

sällä,132 todettiin 23.9. lähetetyssä tilannekatsauksessa jo suoraan näin: ”Niin kauan kun öljynvienti 

pysyy käynnissä, ei Khomeinilla ole pelkoa todellisesta vastarinnasta Iranin pystyessä pitämään 

väestönsä ruokittuna ja elinkeinoelämän jonkinlaisessa käynnissä.”133 Tämän jälkeen Khomeinin 

hallinnon mahdollisesta kaatumisesta ei enää puhuttukaan.  

 

Kolmannessa vaiheessa suurlähetystön ymmärrys oli siis muuttunut niin, että aikaisempaa huo-

mattavaa skeptisyyttä uskonnollisten johtajien kykyyn johtaa Iranin kaltaista maata jouduttiin tar-

kistamaan ainakin siinä mielessä, että heidän koettiin nyt luoneen omalle vallalleen niin vakaat 

perusteet, että Iranin sisältä tulevan vakavan uhan nouseminen oli epätodennäköistä. Tämän sei-

kan käsittäminen johti puolestaan loogisesti myös sen ymmärtämiseen, että suuri osa iranilaisista 

joko kannatti teokraattista johtamista ja politiikan tekoa pääasiassa uskonnolliselta pohjalta tai 

vähintäänkin suhtautui siihen neutraalisti, eli hyväksyi sen. Tämä tarkoitti myös sitä, että vaikka 

suuren määrän iranilaisia tiedettiin jo entuudestaan olevan Khomeinin takana, niin nyt ymmärret-

tiin heidän ainakin pääosin myös pysyvän siellä. 

                                                       
132 Tilannekatsaus 17.5.1979, s. 5, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
133 Tilannekatsaus 23.9.1979, s. 3, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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Näin ollen vuoden 1979 syksyn myötä suurlähetystössä ymmärrettiin, että vaikka heillä olisikin 

ollut suuria varauksia Iranissa toteutetun uskonnon ja politiikan rajanvedon viisauden suhteen, 

niin suurelle osalle iranilaisia tämä ei näyttänyt tuottavan ainakaan ylitsepääsemättömiä ongelmia. 

Suurlähetystö puhui myös 19.8.134 ensi kertaa maallisesta oppositiosta poliittisen opposition sijaan, 

mikä mahdollisesti kieli orastavasta ymmärryksestä siitä, että ehkä uskonto ei ollutkaan täysin po-

litiikasta erillinen sfääri. Jos tätä seikkaa mahdollisesti jo alettiinkin ymmärtää, niin vielä vuoden 

1979 aikana sitä ei suurlähetystön kirjoittelun perusteella kuitenkaan hyväksytty. Käytännön tasol-

la suurlähetystössä siis ymmärrettiin, että vaikka suurlähetystön ei tarvinnut pitää Khomeinista tai 

hänen erilaisesta käsityksestään uskonnon ja politiikan suhteesta, niin oli Khomeini kannattajineen 

todennäköisesti pitemmänkin aikaa osa Irania, ja siihen oli mukauduttava. Ymmärrettiin, että oli 

taas opittava tulemaan toimeen uudenlaisen erilaisuuden kanssa. 

 

8.2 Kuningasten kuningas 
 

Lukuun ottamatta 21.2.1978 Jorma Julinin kirjoittamaa tilannekatsausta,135 oli suurlähetystön esit-

tämä suora kritiikki shaahia kohtaan vuoden 1978 aikana käytännössä olematonta. Mahdollisesti 

lähetystösihteeri Julinilla olisi ollut yleisemminkin kriittisempi suhtautuminen shaahia kohtaan, 

mutta hän siirtyi suurlähetystöstä muihin tehtäviin vuoden 1978 helmikuun lopussa. Muilla Suo-

men edustajilla suurlähetystössä ei ollut halua ainakaan virallisesti esittää suoraa kritiikkiä shaahis-

ta. Jotain kertoo sekin, että kun elokuussa Isfahaniin julistettiin poikkeustila ja ulkonaliikkumiskiel-

to levottomuuksien seurauksena, niin totesi suurlähetystö sähkeessään seuraavaa: ”Kyseessä on 

nyt ensimmäinen kerta kun, koko kuluvan vuoden ajan jatkuneisiin mellakoihin kohdistetaan voi-

makkaita vastatoimia hallituksen taholta.”136 Tämä siltikin että oppositiota vastaan lähetetyt shaa-

hin joukot olivat jo elokuun puoleenväliin mennessä ehtineet tappaa useita ihmisiä syntyneissä 

kahakoissa.  Selostaessaan lyhyesti sähkeessä Iranin tilannetta 11.1.1979 suurlähetystö viimein 

luopui shaahista ja kirjoitti: ”Shaahi nyt osoittautunut kyvyttömäksi johtajaksi vallitsevissa vaikeis-

                                                       
134 Tilannekatsaus 19.8.1979, s. 2, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
135 Tilannekatsaus 21.2.1978, s. 1, 8, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
136 Sähke 13.8.1978, s. 2, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
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sa oloissa.”137 Tosin tässä vaiheessa shaahi itse tietenkin oli jo viiden päivän päästä lähdössä käy-

tännössä maanpakoon, joten huomio jätettiin varsin viime tippaan. 

 

Suurlähetystön haluttomuudessa kritisoida shaahia saattoi olla kyse Suomen virallisen ulkopolitii-

kan vaikutuksesta ammattidiplomaattien ymmärrykseen. Puolueettomuus oli tärkeä Suomen ul-

kopolitiikan opinkappale ja erityisesti Neuvostoliiton naapurina eläminen tähän yhdistettynä oli 

opettanut suomalaisille, että oli järkevää yrittää pysyä erossa asioista, jotka eivät oikeastaan itselle 

kuulu. Suomalaiset olivat käytännön pakosta oppineet olemaan kritisoimatta ainakaan turhan ko-

vasanaisesti diktaattoreita ja heidän tekemisiään.  

 

Näin ollen shaahiakaan ei haluttu turhanpäiten alkaa ennen aikaisesti kritisoida, ja hänen todettiin 

olleen kyvytön johtaja vasta kun oli jo päivän selvää, että ainakin kaikki hänen suora valtansa tulisi 

katoamaan. Tätä tendenssiä epäilemättä vielä vahvisti se, että opposition onnistumismahdolli-

suuksia pidettiin hyvin pitkään varsin vähäisinä. Shaahin hallituksia kohtaan esitetty kritiikki puo-

lestaan selittyy sillä, että suhteessa näihin suurlähetystöllä ei ollut samanlaisia mentaalisia esteitä, 

koska hyvin tiedettiin, että viimeinen sana joka asiassa oli todellisuudessa shaahilla. Suurlähetystö 

säilytti raportoinnissaan shaahista Suomen neutraalin asenteen eikä halunnut näin asettua häntä 

vastaan.  

 

Se että suurlähetystö koki neutraaliuden erittäin olennaisena osana Suomen ulkopolitiikkaa, näkyy 

myös sen viiteryhmistä muiden suurlähetystöjen keskuudessa. Vuoden 1979 vuosikertomuksen 

mukaan suurlähetystö koki tärkeimmäksi tukiryhmäkseen toki muut Pohjoismaat, mutta heti toi-

sella sijalla tulivat Sveitsi ja Itävalta, eli puolueettomat.138 Suurlähetystö siis koki Suomen olevan 

ensimmäisenä Pohjoismaa, mutta heti toisena puolueeton. Suurlähetystön käsityksestä Suomen 

virallista ulkopoliittista linjaa kohtaan kertoo seuraava Iranin ulkopolitiikkaa arvioiva katkelma ti-

lannekatsauksesta: ”Kun itse edustaa maata, jonka ulkopolitiikalla on selvästi määritellyt tavoitteet 

ja jonka jokaisen toimenpiteen tarkoituksena on osaltaan myötävaikuttaa näiden tavoitteiden saa-

                                                       
137 Sähke 11.1.1979, s. 2, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
138 Toimintakertomus vuodelta 1979, s. 11, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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vuttamiseen ja maan ulkopoliittisen aseman vakiinnuttamiseen, [- -] ei voi muuta kuin hämmästel-

lä Iranin epämääräistä harhailua – etten sanoisi törmäilyä – ulkopoliittisella areenalla.”139 Tämän 

pohjalta voidaan päätellä, että suurlähetystössä otettiin Suomen virallisen ulkopoliittisen linjan 

ajaminen hyvin vakavasti. Tässä tapauksessa niin vakavasti, että se ainakin osittain ulottui myös 

raportointiin saakka. 

 

Myös Yhdysvaltain suurlähetystössä kesti varsin pitkään havaita, että Iranin levottomuudet olivat 

erittäin todellinen vaara shaahin vallalle. Rubinin mukaan shaahin mahdollisuuteen säilyttää val-

taistuimensa uskottiin jopa vuoden 1979 alkuun saakka, kun taas Seliktar esittää, että jo vuoden 

1978 marraskuussa oltiin varsin skeptisiä shaahin selviytymisen suhteen. Rubinin käsitys vastaisi 

sitä aikaa, joka Suomen suurlähetystöltä kului shaahista luopumiseen. Seliktar kuitenkin toteaa, 

että vaikka Yhdysvaltain suurlähetystössä oli erimielisyyksiä shaahin mahdollisuuksien suhteen, 

niin ainakin suurlähetystön päällikkö William Sullivan ymmärsi jo viimeistään marraskuussa, että 

shaahin kaatuminen oli varsin realistinen mahdollisuus. Eroavaisuutta Suomen ja Yhdysvaltain 

suurlähetystöjen arvioinneissa ei olekaan vaikea uskoa, sillä Yhdysvaltain edustajilla oli huomatta-

van paljon suuremmat resurssit käytössään ja sitä kautta myös paremmat mahdollisuudet tiedon-

hankintaan.140 

 

8.3 Ajatollah ja islamilainen tasavalta 
 

Missään vaiheessa suurlähetystön suhtautumista Khomeiniin ei voi kutsua positiiviseksi, mutta niin 

kauan kun Khomeini oli opposition puolella, niin oli suhtautuminen häneen pääasiassa ambivalent-

tia. Tosin tällöinkin hänen politiikkaansa kuvailtiin näin: ”Khomeinin tähän saakka yksinomaan ne-

gatiivinen politiikka, joka ei ole lopettanut levottomuuksia ja lakkoja, ajaa National Frontin maltilli-

sia kannattajia tukemaan Bakhtiarin hallitusta, samalla kun uskonnollisten piirien tiukka, jo yh-

teenottoihinkin johtanut kommunismin vastainen asenne on irrottamassa marksilaisen liikkeen 

yhteisten lippujen alta.”141 Khomeinin politiikkaa pidettiin siis negatiivisena, mutta tällä ilmeisesti 

                                                       
139 Tilannekatsaus 8.7.1979, s. 4, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
140 Rubin 1980, 210, 213, 237, 247; Seliktar 2000, 92, 105, 107. 
141 Tilannekatsaus 30.1.1979, s. 5, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
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vain viitattiin hänen tinkimättömään linjaansa, jonka uskottiin hajottavan oppositiota. Mahdolli-

sesti tällä myös tarkoitettiin sitä, että Khomeini oli esittänyt pääasiassa vaatimuksia konkreettisten 

parannusehdotusten sijaan, mutta tämä linja ei kuitenkaan ollut johtanut esimerkiksi levotto-

muuksien ja lakkojen loppumiseen.  

 

Joka tapauksessa niin kauan kun Khomeini oli oppositiossa, ja varsinkin niin kauan kun hän pysyi 

Ranskassa, oli suurlähetystön helppo uskotella itselleen, että Khomeini oli vain opposition yhtei-

nen symboli, jonka alle eri ryhmät kokoontuivat. Vielä 13.12.1978 selvitettäessä sekä shaahin että 

opposition mahdollisuuksia vallitsevassa kamppailussa esitettiin shaahin tueksi tämä näke-

mys: ”Hänellä on tukenaan armeija, [- -] ja luonnollisesti se, ettei oppositiolla ole ketään selvää 

johtohahmoa, joka voisi asettua maan johtoon.”142 Tämä siis huolimatta siitä että Khomeinin suu-

resta kansansuosiosta oltiin kyllä tietoisia ja esimerkiksi 26.11. oli kirjoitettu näin: ”Ottaen huomi-

oon Khomeinin aseman vastarinnan symbolina ja hänen lähes messiasmaisen kuvansa kansan sil-

missä, ei näytä luultavalta että National Frontilla olisi varaa luopua hänestä.”143 Khomeinin siis 

tiedettiin olevan suosittu johtaja, mutta häntä ei kuitenkaan yksinkertaisesti pidetty poliittisena 

johtajana. Tässä tilanteessa oli myös vielä helppo uskoa, että saavuttuaan Iraniin Khomeini omien 

lupaustensa mukaisesti vetäytyisi Qomin pyhään kaupunkiin eikä ryhtyisi henkilökohtaisesti suo-

raan johtamaan Irania. 

 

Illuusiot Khomeinin henkilöstä ja hänen aikeistaan säilyivät ainakin vuoden 1979 maaliskuun alku-

puolelle asti, ja esimerkiksi siviilihenkilöiden teloituksiin islamilaisessa tasavallassa ei uskottu, sillä 

Khomeini oli juuri inhimillisiin näkökohtiin vedoten vedonnut Pakistanin entisen pääministerin 

Zulfikar Ali Bhutton hengen säästämisen puolesta.144 Suurlähetystön käsitys islamilaisen tasavallan 

luonteesta oli myös aluksi varsin ruusuinen, ja maaliskuun alussa arviona sen tulevasta luonteesta 

kirjoitettiin seuraavasti:  

 

                                                       
142 Raportti 13.12.1978, s. 3, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
143 Raportti 26.11.1978, s. 3, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
144 Radiokeskustelu 20.2.1979, kansio Suomalaisten evakuointi, SUA. 
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Kysymyksessä tuskin lienee puhdasoppinen, Koraaniin perustuva ja Muhammedin aikoihin si-
dottu hallintomalli, vaan todennäköisemmin yhteiskunta, josta länsimaalaisuuden kielteiset il-
miöt on karsittu, joka moraalisesti on sopusoinnussa Islamin oppien kanssa, mutta joka ei kui-
tenkaan edusta paluuta keskiaikaan. Iran on ehtinyt modernisoinnissaan niin pitkälle, ettei ”pa-
luu aasien selkään”, jota on pelätty, ole enää mahdollista.145  

 

Teokraattisen diktatuurin luomiseen ei siis vielä tässä vaiheessa uskottu. Kun kävi selväksi, että 

Khomeini aikoikin pystyttää Iraniin teokraattisen diktatuurin ja että Bazarganin liberaalien hallitus 

pystyi tekemään, vain mitä Khomeini antoi sen tehdä, niin suurlähetystön käsitys Khomeinista 

muuttui selvästi negatiiviseksi. Suurlähetystössä tuomittiin hänen toimintansa ja ainakin vuoden 

1979 syksyyn saakka jopa aktiivisesti toivottiin ja odotettiin hänen kaatumistaan. 

 

Khomeinin uskonnollista politiikkaa ja yritystä soveltaa shariaa moderniin Iraniin kritisoitiin varsin 

avoimesti ja suurlähetystössä vallitsikin pitkään sellainen käsitys, että mikä oli länsimaisten silmien 

läpi katsottuna outoa ja epäsuotavaa toimintaa Khomeinin taholta oli sitä myös iranilaisten silmien 

läpi katsottuna. Tästä todistavat muun muassa vuoden 1979 toukokuun tilannekatsauksessa esite-

tyt näkemykset: 

 

Khomeinin hallinnon omalaatuiset ja kansan – myös alempien yhteiskuntaluokkien – elämään 
erityisen irriteeraavasti vaikuttavat säädökset, joilla yli 1300 vuoden takaista Koraania pyritään 
soveltamaan nykyaikaan – eivät voi olla vaikuttamatta sen suosion nopeaan laskuun. [- -] Voi-
daan sanoa, että tanssi- ja alkoholikielto, television ajanvieteohjelmien miltei täydellinen pois-
taminen ym. ovat pinnallisia pikkuasioita, jotka ehkä urbanisoitunut ja länsimaistunut väestön-
osakin voisi ajan mittaan sulattaa, mutta kun niihin liittyy summaaristen päivittäisten teloitus-
ten ulottaminen kasvavassa määrin henkilöihin, joiden ei väitetäkään syyllistyneen murhiin tms. 
vaan todetaan vain olleen yhteistyössä vanhan regimen – tai ”saatanan hallituksen”, kuten sen 
nimitys nykyisin kuuluu – kanssa, mikä tietysti koskee suurinta osaa kansaa, tai jotka ovat ta-
vallisina sotamiehinä tai konstaapeleina osallistuneet saamaansa käskyä noudattaen mielen-
osoitusten hajottamiseen, täytyy todeta, että Khomeini lähimpine miehineen osoittaa täydel-
listä välinpitämättömyyttä tai tietämättömyyttä laajojen kansalaisryhmien – ulkomaista puhu-
mattakaan – ajattelusta. Pisimmälle tämä menee tuoreimmassa ilmoituksessa, että shaahiper-
he ja lukuisat entiset ministerit, mm. täällä laajoissa piireissä suosittu Shahpour Bakhtiar, on 
tuomittu poissaolevina kuolemaan, ja että heidän murhaamisensa missä tahansa maassa on 
Jumalalle otollinen teko.146 

 

                                                       
145 Raportti 4.3.1979, s. 3, Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
146 Tilannekatsaus 17.5.1979, s. 3–4, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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Suurlähetystössä siis oletettiin, että koska Koraanin mukaiset säädökset tuntuivat suomalaisten 

näkökulmasta omituisilta ja ”irriteeraavilta”, niin ne olivat sellaisia myös iranilaisten näkökulmasta. 

Samoin suurlähetystön näkökulmasta mielivaltaisiksi koetut teloitukset nähtiin kauhistuttavina, 

mutta todellisuudessa ne eivät Iranissa herättäneet juurikaan pahennusta.147 Oikeutuksen antami-

nen shaahin ja hänen ministeriensä tappamiseen nähtiin suurlähetystössä myös paheksuttavana, 

mutta iranilaisista suurin osa näki tilanteen todennäköisesti eri tavalla. Kun suurlähetystö koki asi-

an murhaamisena, niin iranilaiset puolestaan kokivat sen oikeuden toteuttamisena. 

 

Suhtautuminen myös Khomeinin pystyttämään islamilaiseen tasavaltaan oli varsin negatiivista. 

Tämä kylläkin oli varsin ymmärrettävää, sillä vuoden 1979 aikana järjestelmä oli kaoottinen ja epä-

selvä. Väliaikainen hallitus oli pääasiassa voimaton, ja Khomeinin alla valtaa käyttävän islamilaisen 

vallankumousneuvoston jäsenistön henkilöllisyydet paljastettiin vasta marraskuussa. Tästä johtuen 

suomalaisilla diplomaateilla oli vaikeuksia olla selvillä siitä kehen tuli olla yhteydessä, jos halusi 

saada jotain oikeasti tapahtumaan, ja kenen sanomisia saattoi ottaa vakavasti. Tämän seurauksena 

muun muassa suomalaisille tärkeiden rakennusprojektien tulevaisuudesta käytiin neuvotteluja 

pitkin kevättä, kesää ja syksyä, mutta asioissa ei päästy puusta pidemmälle. Iranin puolella oltiin 

kyvyttömiä ja/tai haluttomia tekemään sitovia päätöksiä asiasta ja esimerkiksi iranilaisten suhtees-

ta Pöyryn projekteihin suurlähetystö totesi seuraavaa: ”Maksatus osittain kiinni erilaisista lausun-

noista ja selvityksistä, joita Keskuspankki vaatinut. Yleistä haluttomuutta päätöksentekoon.”148 

Toisaalta vuoden 1979 alun pahimman kaaoksen väistyttyä alkoi Suomen vienti Iraniin taas luistaa 

kohtuullisen hyvin. Taloudelliset seikat olivat Suomen suurin intressi Iranissa ja vaikka vienti alkoi-

kin siis taas sujua varsin pikaisesti, niin ei asioiden takkuileminen rakennusprojektien suhteen voi-

nut olla vaikuttamatta suurlähetystön käsitykseen islamilaisen tasavallan toimintakyvystä. 

 

Islamilaisen tasavallan käyttäytymisellä ulkopoliittisella kentällä oli varmasti myös vaikutusta suur-

lähetystön näkemyksiin, ja suurlähetystö raportoikin useampaan otteeseen Iranin ulkopolitiikan 

epäonnistumisista ja omalaatuisuuksista. Esimerkiksi kun 24.5.1979 tarkasteltiin Iranin ulkosuhtei-

ta, niin tultiin siihen tulokseen, että PLO oli ainoa, jonka kanssa Iranilla oli lämpimät suhteet. Ei 

                                                       
147 Daniel 2001, 187. 
148 Sähke 4.9.1979, kansio Saapuneet salasähkeet 1979, SUA. 
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edes Iranin tärkeimmäksi viiteryhmäkseen luonnehtimien arabimaiden kanssa ollut onnistuttu 

suhteiden kehittämisessä.149 Suurlähetystön yleisestä suhtautumisesta Iranin ulkopolitiikkaan ker-

too hyvin edellisen luvun toiseksi viimeisessä kappaleessa sivuilla 59–60 esitetty lainaus. Tässäkin 

yhteydessä on toki todettava, että suurlähetystön vieroksuva suhtautuminen Iranin hieman ar-

vaamattomaan ulkopolitiikkaan oli sikäli oikeutettua, että se oli ainakin osittain varsin utopistista. 

On esimerkiksi helppo yhtyä suurlähetystön käsitykseen siitä, että Iranin ulkoministeri Ibrahim 

Yazdin visioima Atlantin rannikolta Tyynen valtameren rannoille ulottuvan muslimien yhteisvaltion 

luominen oli varsin epärealistinen projekti.150  

 

Vaikka islamilaisen tasavallan ulkopolitiikka saattoikin siis olla varsin omalaatuista, niin vasta Kho-

meinin asettuessa tukemaan islamilaisten opiskelijoiden toteuttamaa Yhdysvaltain suurlähetystön 

miehitystä, rikkoi Iranin johto selkeästi kansainvälistä oikeutta vastaan. Tapaus oli myös Suomen 

politiikan kannalta sikäli varsin merkittävä, että pienenä valtiona Suomelle oli erityisen olennaista, 

että kansainvälisistä sopimuksista pidettiin kiinni. Tämä siksi että sopimusten noudattaminen vä-

hensi todennäköisyyttä, että suuret ja vahvemmat valtiot käyttäytyisivät mielivaltaisesti pieniä ja 

heikompia kohtaan. Tältä pohjalta suurlähetystön sympatiat olivat toki amerikkalaisten puolella, 

mutta toisaalta ei myöskään ollut halua ehdoin tahdoin alkaa käymään asiassa selkeästi iranilaisia 

vastaan. Suomi virallisesti ottikin kannan, ettei se voinut hyväksyä kansainvälisten sopimusten rik-

komuksia, mutta toisaalta totesi, ettei se halunnut ottaa kantaa Yhdysvaltain ja Iranin väliseen 

konfliktiin muutoin kuin korostamalla, että se tulisi ratkaista ilman väkivaltaa ja YK:n peruskirjan 

mukaisesti.151 

 

Puolueettomuus tuntui myös olevan mieliala suurlähetystössä ja itse asiassa miehitykseen tunnut-

tiin ottavan hieman vähemmän tuomitsevampi näkemys, kuin mitä olisi saattanut odottaa. Osal-

taan tässä oli myös ilmeisesti kyse suurlähetystön omaksumasta käsityksestä Khomeinin ja miehit-

täjien välisestä suhteesta: 

 

                                                       
149 Tilannekatsaus 24.5.1979, s. 3–4, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
150 Tilannekatsaus 8.7.1979, s. 2, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
151 Lehdistötiedote 20.11.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 15.11.79–30.11.1979 III. 
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Khomeini on, riippumatta siitä mitkä ovat hänen pyrkimyksensä, kaksinkertaisessa ansassa: 
miehittäjät ilmoittavat tukeutuvansa häneen ja epäsuorasti puhuvat hänen nimissään, ja toi-
saalta kansanjoukkojen tuki miehittäjille tekee irroittautumisen hänelle äärimmäisen vaikeaksi. 
Näin ollen Khomeini on tilanteessa, jossa hän joutuu myötäilemään miehittäjien vaatimuksia ja 
yhtymäänkin niihin pelosta että myönnytykset johtaisivat kansanjoukkojen tuen menetykseen, 
mikä on asianlaita myös muiden uskonnollisten johtajien kohdalla. Itse asiassa kukaan poliitti-
sesta urastaan Iranin islamilaisessa tasavallassa huolehtiva ei uskalla juurikaan poiketa miehit-
täjien jyrkältä linjalta.152 

 

Tältä pohjalta voidaan päätellä, ettei suurlähetystö uskonut Khomeinin tai muiden uskonnollisten 

johtajien olevan miehityksen takana, ja näiden kontrollin miehittäjiin uskottiin olevan varsin vä-

häinen. Itse asiassa miehittäjien toimien katsottiin enemmänkin määräävän uskonnollisen johdon 

suhtautumista panttivankikriisiin, eikä päinvastoin. Näin ollen Khomeinia ei tuomittu miehityksestä 

tai sen pitkittymisestä, koska hänen ei uskottu olevan siitä vastuussa. 

 

Pyrkimyksestä puolueettomuuteen tässä asiassa kertoo sekin, että kun Iranin tietotoimisto virheel-

lisesti raportoi suomalaisten vastanneen kielteisesti Yhdysvaltain tukipyyntöön panttivankikriisissä, 

niin suurlähetystö ei katsonut aiheelliseksi lähettää asiasta korjausta iranilaisille. Muille lännen 

suurlähetystöille tietenkin selvitettiin, että kyseessä oli ollut erehdys, mutta samalla siis ei ollut 

mitään halua vaarantaa suhteita enempää Iranin kanssa.153 

 

Vaikka Yhdysvaltain suurlähetystön miehitys olisikin siirtänyt Suomen suurlähetystön käsityksiä 

islamilaisesta tasavallasta aikaisempaa negatiivisempaan suuntaan, niin tosi asiaksi kuitenkin jää, 

että jo ennen sitä käsitys oli varsin negatiivinen. Yksi tähän vaikuttanut seikka oli se kiistaton fakta, 

että islamilainen tasavalta oli vuoden 1979 aikana varsin brutaali paikka elää. Puhdistuksia suori-

tettiin niin armeijan kuin siviiliväestönkin keskuudessa, ja ihmisiä päätyi sekä hautausmaalle että 

tiilen päitä lukemaan. Myös vähemmistöjen, erityisesti kurdien, alueilla puhkesi verisiä levotto-

muuksia. Islamilaisen tasavallan koettiin myös toimivan mielivaltaisesti, mistä esimerkkinä voidaan 

mainita suurlähetystön reaktio Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) pääjohtajan Hassan Nazihin 

erottamiseen ja syytteeseen asettamiseen:  

                                                       
152 Raportti 3.12.1979, s. 4, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
153 Poliittisen osaston muistio 22.11.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 15.11.79–30.11.1979 III. 
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NIOC:n pääjohtaja Hassan Nazihin erottaminen ja hänen haastamisensa oikeuteen ”väärinkäy-
töksistä” on osa Khomeinin aloittamaa kampanjaa puhdista[a] ”epäislamilaiset”, so., Iranin to-
taaliseen islamilaistamiseen kriittisesti suhtautuneet henkilöt valtionhallinnosta. [- -] Nazihin 
mielipiteet ovat olleet nyky-Iranissa poikkeuksellisen asiallisia ja tervejärkisiä; hänen pyrkimyk-
senään on selvästi ollut toisaalta vaikuttaa demokratian ja kansalaisvapauksien edistämisen 
puolesta, toisaalta huolehtia tehokkaasti Iranin öljytuotannon jatkumisesta, minkä hän on ko-
kenut ensisijaiseksi vallankumoukselliseksi velvollisuudekseen. Nazihia vastaan esitetyt syytök-
set ovat olleet painoltaan varsin keveitä; häntä on syytetty mm. rukousten laiminlyönneistä, 
NIOC:n jättämättä puhdistamatta ”taghouti” (shaahinaikaisista) elementeistä, NIOC:n toimi-
henkilöiden suosimisesta öljytyöläisten kustannuksella jne.154  

 

Tämän pohjalta voidaan todeta, että suurlähetystö koki Iranin oikeusjärjestelmää käytettävän mie-

livaltaisesti, koska sitä katsottiin käytettävän poliittisiin tarkoituksiin. Erityisesti tämä korostui, 

koska oikeusjärjestelmää käytettiin suurlähetystön näkökulmasta rationaalisesti toimivia henkilöi-

tä vastaan, kuten Nazihia. Samoin suomalaiseen oikeusjärjestelmään tottuneissa mielissä uskon-

nollisia syytöksiä ei koettu vakaviksi, vaikka monien iranilaisten mielissä asia oli todennäköisesti 

aidosti toisin. Joka tapauksessa jatkuvat väkivaltaisuudet yhdistettyinä islamilaisen tasavallan koet-

tuun mielivaltaisuuteen loivat suurlähetystöön kuvan repressiivisestä ja väkivaltaisesta järjestel-

mästä. 

 

Kuitenkin myös shaahin järjestelmä oli sekä repressiivinen että väkivaltainen, mutta se ei silti he-

rättänyt samanlaista reaktiota suurlähetystössä kuin islamilainen tasavalta. Taloudellinen toiminta 

toki oli sujunut jouhevammin shaahin alla, mutta tämä tuskin yksinään olisi riittänyt aiheuttamaan 

eroa suhtautumisessa, koska talouden rattaat kuitenkin pyörivät myös Khomeinin alla, joskin toki 

hieman äänekkäämmin kirskuen. Samoin Iranin ulkopolitiikka ei vielä kriittisesti poikennut kan-

sainvälisistä normeista ennen Yhdysvaltain suurlähetystön miehitystä. Näin ollen suurlähetystön 

käsityserojen takana täytyi olla jotain muutakin, jotain mikä yhdisti sekä Khomeinia että islamilais-

ta tasavaltaa. 

 

Suurlähetystön kirjoittelusta nouseva negatiivinen kuva Khomeinista nousee siis vielä selkeämmin 

esille, kun se asetetaan kontrastiin suurlähetystön shaahista toimittaman kirjoittelun kanssa. Ku-

ten edellisessä luvussa todettiin, oli shaahista esitetty kritiikki vähäistä ja minkäänlaista paheksu-
                                                       
154 Raportti 7.10.1979, s. 1–2, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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vaa asennetta häntä kohtaan ei ilmennyt. Osaltaan suurlähetystön paheksunta Khomeinia kohtaan 

kumpusi takuulla hänen siunauksellaan Iranissa toteutetusta brutaalista repressiosta, teloituksista 

ja vähemmistöjen vainoamisesta, eli moraalisista näkökohdista, mutta tähän on otettava mukaan 

juuri kontrasti shaahiin ja hänen toimiinsa. Vaikka shaahin joukot vuoden 1978 aikana jatkuvasti 

tappoivat kahakoissa suuriakin määriä opposition edustajia, ei tämä kuitenkaan herättänyt suurlä-

hetystössä mitään suurempaa moraalista närkästystä. Samoin sekä shaahi että Khomeini olivat 

molemmat diktaattoreita, jotka hallitsivat repressiivisen poliittisen järjestelmän kautta, joten nä-

kemyseroja ei voi myöskään johtaa ainakaan suoraan Khomeinin diktatuuriin. 

 

Selkeimmäksi eroksi näiden miesten ja heidän järjestelmiensä välille jääkin siis se, että toinen oli 

uskonnollinen johtaja, joka hallitsi uskonnollista diktatuuria, ja toinen oli maallinen johtaja, joka 

hallitsi maallista diktatuuria. Uskonto oli siis se Khomeinia ja islamilaista tasavaltaa yhdistävä seik-

ka, jota suurlähetystön oli niin vaikea tässäkin kysymyksessä sulattaa. Shaahi oli diktaattori, joka ei 

kainostellut väkivallankaan käyttöä, mutta hän oli myös mies, joka hallitsi perinteisesti kansainväli-

sen yhteisön tunnustamasta asemasta perinteisesti kansainvälisen yhteisön tunnustamaa järjes-

telmää, eli hallitsi monarkkina monarkiaa. Kun shaahi keisarina oli näin luonnostaan valtion pää-

mies, ei Khomeini uskonnollisena johtajana sitä puolestaan ollut, vaan hänen kuului johtaa vain 

hengellisissä asioissa, ei maallisissa. Näin ollen koska Khomeini oli illegitiimi valtionpäämies, niin oli 

myös hänen pystyttämänsä järjestelmä illegitiimi. Tämän lisäksi se oli uusi ja erilainen verrattuna 

muihin vallitseviin järjestelmiin eikä näin omannut perinteistä kansainvälisen yhteisön tunnustusta, 

eli legitimiteettiä. 

 

Koska järjestelmä ja sen johtaja olivat illegitiimejä, niiden myös uskottiin ennemmin tai myöhem-

min kaatuvan, mikä selittää Suomen suurlähetystön toiveajattelun tässä suhteessa. Samoin kuten 

vallankumouksellinen Ranska ja Neuvosto-Venäjä aikanaan joutuivat muun kansainvälisen yhtei-

sön hylkimiksi tuodessaan mukanaan kokonaan aikaisemmista poikkeavat järjestelmät, niin sa-

moin kävi nyt vallankumoukselliselle Iranille. Tällä kertaa uudet mukana tuodut elementit olivat 

uskonto ja pappisvalta, mitkä varsinkin yhdistettyinä muihin aikaisemmin mainittuihin negatiivisiin 

seikkoihin riittivät tekemään sekä Khomeinista että islamilaisesta tasavallasta illegitiimejä Suomen 

suurlähetystön silmissä. 



68 
 

8.4 Oppositiot 
 

Luonnollisesti suurlähetystössä huomioitiin jo hyvissä ajoin vuoden 1978 alussa puhjenneet oppo-

sition toteuttamat mielenosoitukset sekä muut levottomuudet, ja niistä raportoitiinkin helmikuus-

sa155 ensimmäisen 40 päivän syklin jälkeen. Loppujen lopuksi levottomuuksista kirjoitettiin kuiten-

kin varsin vähän ennen elokuuta ja niitä analysoitiin laajemmin ainoastaan helmikuussa ja heinä-

kuussa kirjoitetuissa tilannekatsauksissa. Mahdollisesti tähän vaikuttivat samat syyt kuin siihen, 

miksi shaahia ei haluttu juuri kritisoida, mutta todennäköisemmin kyseessä oli yksinkertaisesti 

pragmaattinen laskelmointi. Shaahi oli hallinnut Irania varsin menestyksekkäästi noin 37 vuotta, ja 

selvinnyt aikaisemminkin sisäisistä haasteista lopulta voittajana, kuten Mossadeghin tapauksessa 

ja vuoden 1963 mellakoiden yhteydessä. Lisäksi suurlähetystössä vielä vuoden 1978 alussa uskot-

tiin SAVAKin tehokkuuteen: ”shaahi on mm. oman salaisen poliisinsa ja SAVAKin avulla hyvin peril-

lä ”virtauksista” valtakunnassaan.”156 Lopuksi on todettava ehkä tärkeimpänä seikkana, että shaa-

hilla oli takanaan lojaalit ja Lähi-idän parhaiten varustetut asevoimat, joten oppositiolla ei ollut 

juuri toivoa haastaa vallitsevaa järjestelmää aseellisesti. Edellä mainittujen seikkojen perusteella 

suurlähetystöllä oli varsin hyvät syyt kuitata kevään levottomuudet suuremman kuvan kannalta 

varsin merkityksettöminä häiriöinä ja opposition mahdollisuudet olemattomina. Tämän takia le-

vottomuuksiin ei siis kiinnitetty mitään erityistä huomiota. 

 

Syksyn myötä raportointi levottomuuksista tietenkin moninkertaistui, mutta usko shaahin kykyyn 

nousta vallitsevissa olosuhteissa loppujen lopuksi voittajaksi ei kuitenkaan horjunut ennen vuoden 

1979 tammikuuta, jolloin siis shaahi julistettiin kyvyttömäksi johtajaksi. Tämä kuitenkin tarkoitti 

vain luopumista shaahista henkilönä, ja Bakhtiarin hallituksella uskottiin olevan ainakin jonkinlaiset 

mahdollisuudet selviytyä. Esimerkiksi 26.1. todettiin näin: ”Bakhtiarin hallituksen tueksi järjestet-

tyyn mielenosoitukseen osallistui 50 000 – 100 000 henkeä ja hallituksen kannatus on kasvamassa. 

Jokainen päivä, jonka ajatolla Khomeini on poissa Iranista on voitto hallitukselle.”157 Mikä siis selit-

tää suurlähetystön haluttomuutta nähdä opposition marssia kohti voittoa tässä vaiheessa?  

                                                       
155 Tilannekatsaus 21.2.1978, s. 8, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
156 Tilannekatsaus 21.2.1978, s. 10, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1978, SUA. 
157 Radiokeskustelu 26.1.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 



69 
 

Aikaisemmin luetelluista syistä voidaan todeta, että SAVAK oli syksyn kuluessa osoittanut kyvyt-

tömyytensä olla selvillä siitä, mitä Iranissa todella tapahtui, joten SAVAKilla ei tässä vaiheessa ollut 

enää vaikutusta suurlähetystön arviointeihin. Samoin kuten jo edellä todettiin, niin oli usko shaa-

hin kykyihin tässä vaiheessa romahtanut, joten jäljelle jäi enää kolmas ja painavin syy, eli armeija. 

Armeijan uskottiin pysyneen uskollisena monarkialle myös Bakhtiarin aikakaudella: 

 

Samanaikaisesti armeija ryhdistäytyi: aluksi se vain asettautui tukemaan Bakhtiarin hallitusta ja 
vakuutti uskollisuuttaan shaahille ja monarkialle, mutta ryhtyi sitten aktiivisesti estämään 
Khomeinin paluuta Iraniin ensin sulkemalla lentokentät ja tätä seuraten ottamalla uudelleen 
käyttöön jo kuolleeksi kirjaimeksi muuttuneen sotatilalain pykälän, joka kieltää ”useamman 
kuin kahden henkilön kokoontumisen”. Siten armeija (ainakin virallisesti hallituksen myötävai-
kutuksella) otti jälleen käyttöön kovat otteet. Armeija pyrki estämällä Khomeinin paluun aina-
kin toistaiseksi saamaan aikaa nykyisen hallituksen aseman ja sen myötä – hallituksen ollessa 
uskollinen perustuslaille – monarkian vakiinnuttamiselle.158 

 

Niin kauan kun uskottiin, että armeija oli säilynyt edes kohtuullisen lojaalina vallitsevalle järjestel-

mälle, niin oli myös helppo uskoa, että mainittua järjestelmää oli erittäin vaikea kaataa. Tämä joh-

tui siitä, että avoimessa aseellisessa taistelussa opposition mahdollisuudet koulutettua ja hyvin 

aseistettua armeijaa vastaan olivat ymmärrettävästi heikot.  

 

Vaikka suurlähetystössä tiedettiin, että kenraalien ja opposition välillä oli ollut kontakteja, niin ei 

suoranaisella petturuudella kuitenkaan edes spekuloitu, ja armeijan julistautuminen neutraaliksi 

tuli täytenä yllätyksenä suurlähetystölle. Tämän takia päädyttiin esimerkiksi tulkitsemaan väärin 

sotilasvoimien komentajan, kenraali Gharabaghin, 8.2.1979 esittämää vaatimusta siitä, että armei-

jan tulisi olla sekaantumatta politiikkaan. Suurlähetystön käsityksen mukaan kyseessä oli varoitus 

armeijan riveissä olleille Khomeinin kannattajille. 159 Kuitenkin koska Gharabaghi oli todennäköi-

sesti jo tässä vaiheessa päättänyt pettää keisarinsa, niin varoitus oli enemmänkin suunnattu roja-

listeille, ja sen tarkoitus oli ehkäistä sotilasvallankaappausta. 

 

                                                       
158 Tilannekatsaus 30.1.1979, s. 4, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
159 Radiokeskustelu 8.2.1979, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
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Joka tapauksessa suurlähetystön epäuskossa opposition mahdollisuuksia kohtaan oli loogisena 

pohjavireenä se, että oppositiolla ei ollut juurikaan mahdollisuuksia voittaa avointa taistelua ar-

meijaa vastaan. Suurlähetystön virheeksi tässä kuitenkin osoittautui se, että ei kiinnitetty tarpeeksi 

huomiota mahdollisiin enemmän kulissien takana tapahtuviin kontakteihin armeijan ja opposition 

välillä. Tällaisista kontakteista kuitenkin oltiin ainakin osittain tietoisia, mutta niistä ei vedetty oi-

keita johtopäätöksiä, mikä johti ylenpalttiseen luottamukseen armeijan lojaaliuteen vallitsevaa 

järjestelmää kohtaan. 

 

Suurlähetystön usko opposition onnistumismahdollisuuksiin oli siis varsin vähäistä, mutta kuinka 

sitten suhtauduttiin oppositioon yleensä? Kuten aikaisemmin on todettu, huomioitiin uskonnollis-

ten voimien suuri edustus oppositiossa jo hyvissä ajoin, ja tästä näkemyksestä pidettiin kiinni myös 

aina vallankumouksen onnistumiseen saakka, esimerkiksi 30.1.1979 Khomeinin kannattajia kutsut-

tiin opposition ytimeksi.160 Kuitenkin sekä maalliset että uskonnolliset voimat esitettiin raportoin-

nissa ainakin suurin piirtein tasavahvuisina tekijöinä vallankumouksen johdossa ja sen lopullisessa 

toteutuksessa. Lisäksi vallankumouksen onnistumisen jälkeen suurlähetystö totesi seuraavaa:  

 

Lienee ilmeistä, että Khomeini on omalla tavallaan syvästi uskonnollinen ja uskoo olevansa oi-
keassa tuhotessaan teloitusjoukkueiden yhteislaukauksilla ja kansalaisten elämää häiritsevillä 
kielloillaan syntiä Iranista. Mutta ne joukot, jotka tekivät vallankumouksen, eivät varmasti ha-
lunneet tällaista. Ne koostuivat pääosiltaan yhtäältä liberaalis-demokraattisista intellektuelleis-
ta ym., toisaalta ilmeisesti lukumääräisesti paljon suurempana ryhmänä heistä tuntuvasti va-
semmalla olevista nuorisojoukoista.161  

 

Oltiin siis sitä mieltä, että vallankumouksen olivat tehneet liberaalit ja vasemmisto. Tämä puoles-

taan vihjaisi, että uskonnolliset johtajat olisivat ainoastaan villinneet massoja kaduille riehumaan 

ja maallinen oppositio olisi puolestaan antanut toiminnalle suunnan ja tarkoituksen. Kyse oli siis 

jälleen suurlähetystön nurjasta suhtautumisesta uskontoon ja uskonnollisuuteen politiikassa.  

 

                                                       
160 Tilannekatsaus 30.1.1979, s. 5, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
161 Tilannekatsaus 17.5.1979, s. 4, Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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Vallankumouksen jälkeisestä oppositiosta erityisesti liberaalien (tämä päti osaltaan myös Bazarga-

nin hallitukseen) toivottiin todellisuutta vastaankin enemmin tai myöhemmin jollain tavalla saavan 

tilanteen ja Iranin kontrolliinsa.  Tämä oli sikäli paradoksaalista, että liberaalien voimien kannatuk-

sen tiedettiin kyllä olevan varsin vähäistä, mutta kyse oli epäilemättä juuri toiveajattelusta. Esi-

merkiksi elokuussa 1979 kirjoitetussa tilannekatsauksessa, jossa analysoitiin oppositiota ja sen 

mahdollisuuksia, todettiin täysin epärealistisesti, että parhaat kandidaatit yhtenäisen opposition 

johtoon olivat liberaalit Bakhtiar ja Kansallinen demokraattinen rintama162 –puolueen johtaja He-

dayat Matine-Daftari.163 Matine-Daftarilla oli kylläkin Mossadeghin pojanpoikana tiettyä glooriaa, 

mutta huomattavasti realistisempia vaihtoehtoja olisivat olleet ajatollahit Taleghani ja Shariatma-

dari. Suurlähetystössä haluttiin, että Iran saisi (länsimaisesta näkökulmasta) hyvän hallinnon ja 

järjestelmän, jonka kanssa myös suomalaisten olisi helppo toimia, eikä tällaisen järjestelmän joh-

toon kuulunut uskonnollisia johtajia. 

 

Suurlähetystön vasemmistoa koskeva arviointi oli yleisesti ottaen kylmän faktuaalista. Tietenkin 

vasemmisto laskettiin osaksi maallista oppositiota sekä ennen että jälkeen shaahin kukistumisen, 

joten tästä se sai pisteitä verrattuna uskonnollisiin piireihin. Muuten kuitenkin varsin realistisesti 

uskottiin vasemmiston vaikutusvallan olleen Iranissa varsin vähäistä, ja esimerkiksi 23.2.1979 to-

dettiin seuraavaa: ”Tänään järjestetty vasemmiston joukkokokous Teheranin yliopistolla keräsi eri 

lähteiden mukaan 10–50.000 osanottajaa. Todellinen luku lienee noin parikymmentä tuhatta. [- -] 

Mikäli päivän joukkokokousta pidetään jonkinlaisena mittarina, olisi vasemmiston kannatus melko 

vähäistä.”164 Samoin esimerkiksi tarkkasilmäisesti huomioitiin vasemmistolaisten sissijärjestöjen 

organisaation olevan korkeatasoista.165 Mitään erityisiä sympatioita tai toisaalta antipatioita va-

semmistoa kohtaan ei ole suurlähetystön raportoinnista havaittavissa. Perinteiseen vasemmisto-

oikeisto dialektiikkaan ei kiinnitetty erityisen paljon huomiota, ja se tuntui jäävän uskonto-

politiikka dialektiikan varjoon, mikä hieman paradoksaalisesti mahdollisti realistisemman kuvan 

maalaamisen vasemmistosta ja sen toiminnasta. 

 

                                                       
162 National Democratic Front. 
163 Tilannekatsaus 19.8.1979, s. 7, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
164 Radiokeskustelu 23.2.1979, s. 1, kansio Suomalaisten evakuointi, SUA. 
165 Tilannekatsaus 19.8.1979, s. 7, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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Khomeinia vastaan noussut uskonnollinen oppositio pantiin myös merkille, mutta vielä vuoden 

1979 elokuussa uskonnollisesta oppositiosta todettiin maallisen opposition analyysin jälkeen seu-

raavaa: ”Eräänlaista lievempää oppositiolinjaa vetää Shariat-Madarin Moslem People’s Islamic 

Republican Party, joka on Khomeinin Islamic Republican Party’n maltillisempi uskonnollinen vasta-

pooli.”166 Uskonnollista oppositiota pidettiin siis ikään kuin miedompana versiona maallisesta, eikä 

sitä asetettu samalle viivalle muun opposition kanssa. Ehkä ei uskottu, että toinen uskonnollinen 

johtaja todellisuudessa olisi voinut/halunnut alkaa haastamaan Khomeinin teokratiaa. Kuitenkin 

tässäkin asiassa tapahtui muutos vuoden 1979 syksyn aikana ja Taleghanin kuolemaa pidettiin suu-

rena menetyksenä maltillisille.167 Samoin Shariatmadarista alettiin puhua selkeästi kunnioittavin 

sanakääntein, ja esimerkiksi häntä kutsuttiin Iranin järkeväksi mieheksi, ”joka on ollut tunnettu 

hiljaisena, maltillisena ajattelijana ja joka myöskin on oivaltanut, että hengen asiat ja hallitusasiat 

olisi pidettävä erillään.”168 

 

Shaahin vastaiseen oppositioon ja sen mahdollisuuksiin suurlähetystön voidaan siis katsoa suhtau-

tuneen varsin varovaisesti, joskin ehkä lievää sympatiaa maallista oppositiota kohtaan tuntien. 

Khomeinin vastaiseen maalliseen oppositioon ja sen mahdollisuuksiin puolestaan suhtauduttiin 

huomattavasti positiivisemmin, ja sen sekä uskottiin että toivottiin onnistuvan. Vuoden 1979 tou-

kokuussa spekuloitiin Khomeinin mahdollisesti kaatuvan jo saman vuoden kesällä ja esimerkiksi 

heinäkuussa eriteltäessä Iranin vaikeuksia kirjoitettiin näin: ”Ei ole ihme, että keskusteluissa niin 

kolleegoiden kuin mitä erilaisimpia piirejä edustavien iranilaisten kanssa yhä useammin toistuvat 

sanat: ”Näin ei voi jatkua; muutoksen täytyy tapahtua, ja se tuskin on mahdollinen rauhallisen evo-

luution tietä”. [- -] Väkivaltainen mullistus on tekijä, jota yhä vähemmän on syytä jättää pois las-

kuista.”169 Vielä elokuussakin esitettiin, että oppositiolla oli ainakin pidemmällä tähtäimellä mah-

dollisuus kaataa Khomeini.170 Syksyllä lopulta mukauduttiin todellisuuteen ja luovuttiin Khomeinin 

sortumisen ennustelusta. Kysymys oli taas epäilemättä uskonnosta ja politiikasta, mistä lisäksi to-

distaa se, että Khomeinin vastainen maallinen oppositio sai osakseen enemmän sympatiaa kuin 

myös keskushallintoa vastaan taistelleet vähemmistöt. Vaikka suurlähetystön käsityksessä vä-

                                                       
166 Tilannekatsaus 19.8.1979, s. 5, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
167 Raportti 23.9.1979, s. 3, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
168 Puhelinkeskustelu 12.12.1979, kansio Sisäpolitiikka 1979 1.12.79– IV, SUA. 
169 Tilannekatsaus 19.7.1979, s. 3–4, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
170 Tilannekatsaus 19.8.1979, s. 7, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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hemmistöt taistelivatkin samaa vihollista vastaan kuin maalliset oppositiovoimat, ne eivät pyrki-

neet syrjäyttämään islamilaista hallintoa eivätkä siten pyrkineet poistamaan ongelmien todellista 

lähdettä. Suurlähetystön käsityksessä suurin ongelma oli uskonnollinen hallinto. 

 

Yhdysvaltain suurlähetystön puolella suurlähettiläs Sullivan suhtautui jo marraskuussa 1978 kriitti-

sesti maallisen opposition mahdollisuuksiin ottaa vallankumous ja Iran kontrolliinsa. Hän katsoi 

myös Bakhtiarin mahdollisuudet olemattomiksi ja yritti puolestaan neuvotella liittoa Bazarganin ja 

armeijan välille toivoen näin vahvistavansa liberaaleja. Tästä ei kuitenkaan tullut mitään, ja pian 

Sullivan tulikin siihen tulokseen, että Bazarganin hallitus oli tehoton ja että Khomeinilla ja papistol-

la oli suurin valta Iranissa. Sullivan kuitenkin siirrettiin pois suurlähetystöstä vuoden 1979 huhti-

kuun alussa, ja hänen seuraajallaan, asiainhoitaja Bruce Laingenilla, oli huomattavasti optimisti-

sempi kuva Iranin sisäpoliittisesta tilanteesta. Laingen raportoi vasta 20. elokuuta, että Khomeini 

lähipiireineen todellisuudessa kontrolloi Irania, mutta hän oli vielä tämän jälkeenkin optimistinen 

maltillisten voimien mahdollisuuksien suhteen.171 

 

Vaikka Suomen suurlähetystön raportointi erosikin Sullivanin raportoinnista siinä, että Sullivan ei 

missään vaiheessa katsonut Khomeinia vastustaneiden maallisten mahdollisuuksia hyviksi, niin hän 

oli suomalaisten kanssa samoilla linjoilla näkemyksissään, että Khomeini papistoineen oli todelli-

sessa kontrollissa ja että Bazarganin hallitus oli voimaton. Sullivan oli suomalaisten kanssa yhtä 

mieltä myös Bakhtiarista siinä mielessä, että molemmat sitoivat hänen kohtalonsa armeijan tu-

keen. Myös Laingenin raportoinnissa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä Suomen suurlähetystön rapor-

tointiin ainakin siinä, että molemmat olivat liian optimistisia maltillisen opposition mahdollisuuksi-

en arvioinneissa. Laingenin kohdalla tähän vaikutti ainakin osaltaan Yhdysvaltain sisäpoliittisista 

syistä johtuva tarve nähdä maltillisten onnistuvan, eli halu saada Iraniin ”oikeanlainen” järjestelmä, 

mikä oli vaikuttimena myös suomalaisten arvioinneissa. Suomen ja Yhdysvaltain suurlähetystöjen 

arvioinneissa oli todennäköisesti muitakin yhteneviä motiiveja taustavoimina, mutta ilmeisesti 

amerikkalaiset eivät pitkään ottaneet uskonnollista ideologiaa ja retoriikkaa niin tosissaan kuin 

                                                       
171 Seliktar 2000, 105, 118, 142, 143, 145, 150. 
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suomalaiset. Mahdollisesti tämä myös johti optimistisempaan ja vähemmän vihamieliseen suhtau-

tumiseen islamilaiseen tasavaltaan Yhdysvaltain suurlähetystön taholta.172 

 

8.5 Katajaisempi kansa 
 

Suurlähetystön suhtautumista Iranin suuriin massoihin kuvaa hyvin tämä katkelma vuoden 1979 

toukokuulta:  

 

Miltei kautta linjan ollaan yhtä mieltä siitä, että vielä ei olla astuttu tasaiselle tielle, joka asteit-
tain johtaa uuden poliittisen järjestyksen – islamilaisen tasavallan – vakiintumiseen. Tyytymät-
tömyys uuteen järjestelmään on hyvää vauhtia lisääntymässä. Tosin puhtaasti numerollisesti 
voidaan olettaa [- -] että huomattava enemmistö kansaa on edelleen tukemassa imaami Kho-
meinin teokraattista pappisvaltaa. On kuitenkin korostettava, että tämä enemmistö koostuu 
pääosaltaan siitä kaikkien kehitysmaiden – ja jossain määrin kehittyneempienkin valtioiden – 
olosuhteille tyypillisestä laajasta väestönosasta – Iranin tapauksessa ehkä 70 % – joka ei ajatte-
le poliittisesti, eikä pyri politiikkaan vaikuttamaan – korkeintaan osallistuu kansanliikkeisiin, 
kun ”marssikäsky” on annettu. [- -] Kansan poliittisesti aktiivisen kolmanneksen – keskiluokka, 
intellektuellit, sekä myös jo verrattain laajaksi kasvanut teollisuustyöväestö – osalta voidaan 
todeta, että mielipiteet ovat nopeasti kehittymässä regimen vastaisiksi.173  

 

Luottamus Iranin väestön suurimman osan kykyihin ei siis ollut erityisen korkealla, mikä on taval-

laan ristiriitaista, sillä tavallisten iranilaisten kanssa suurlähetystöllä oli todennäköisesti hyvin vä-

hän mitään syvempiä kontakteja eikä heidän mielenliikkeistään näin ainakaan henkilökohtaisen 

kokemuksen kautta juuri ollut tietoa. Toisaalta ennakkoluulojen muodostaminen on tietenkin aina 

helpompaa nimenomaan tiedon ollessa vähäistä. Kuitenkin tietty skeptisyys oli oikeutettua esi-

merkiksi siinä mielessä, että noin 60 % iranilaisista oli lukutaidottomia,174 mikä jätti heidän mah-

dollisuutensa itsenäiseen tiedon hankintaan varsin vähäisiksi, mikä puolestaan jätti heidät erityi-

sen alttiiksi manipulaatiolle. 

 

                                                       
172 Rubin 1980, 247; Seliktar 2000, 150–151. 
173 Tilannekatsaus 17.5.1979, s. 3, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
174 Eilers 1978, 313. 
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Suomalaisten konkreettiset kokemukset Iranissa myös todennäköisesti vaikuttivat suurlähetystön 

käsitykseen iranilaisista siltä pohjalta, ettei kukaan mielellään ota vastaan esimerkiksi tappouhka-

uksia, joita siis suomalaisetkin olivat saaneet. Samoin oltiin tietoisia yleisestä ulkomaalaisvihamie-

lisestä ilmapiiristä, mikä ei ole voinut olla luomatta jonkin asteista jatkuvan uhan kokemusta, var-

sinkin yhdistettynä mainittuihin konkreettisiin kokemuksiin. Lopulta jatkuvaan väkivallan uhkaan 

tavallaan turruttiin, ja arkistonhoitaja Säilän mukaan suurlähetystössä ei vallinnut enää vuoden 

1979 lopulla samanlaista levottomuutta kuin vuoden 1978 lopulla, koska ymmärrettiin, ettei mi-

tään ollut tehtävissä, jos suurlähetystöön hyökättäisiin.175 Iranilaisten oli siis varsin helppo kuvitel-

la olevan tavallista enemmän väkivaltaan taipuvaisia ja vaikeasti kontrolloitavia varsinkin sellaisten 

henkilöiden toimesta, joiden kotimaan politiikka ja yhteiskunnallinen elämä virtasivat yleensä pal-

jon rauhallisemmilla uomilla. Suurlähetystö joutui myös jatkuvasti tekemisiin Iranissa laajalle le-

vinneen korruption kanssa, mikä osaltaan helpotti negatiivisen kuvan luomista iranilaisista. 

 

Suurlähetystön käsityksen mukaan vahva hallinto ja armeijan tuki olivat välttämättömiä Lähi-

idässä hallitsemiselle.176 Iranilaisten koettiin myös olevan luonteeltaan ailahtelevaisia:  

 

3.5 miljoonan työttömän armeija on poliittinen aikapommi, jonka laukeaminen voi koitua koh-
talokkaaksi Iranin nykyjohdolle – joitakin merkkejä työttömien organisoitumisesta on jo nähtä-
vissä. Ennen kaikkea kysymyksessä on Khomeiniin ja vallankumoukseen toiveensa asettanei-
den ihmisten pettyminen odotuksissaan – iranilaiset ovat tunnetusti alttiita muuttamaan mie-
lipidettään hyvinkin nopeasti, jos heidän omat henkilökohtaiset etunsa sitä vaativat.177  

 

Nämä näkemykset viittaisivat siihen, että suurlähetystö piti iranilaisia erityisen vaikeasti hallittava-

na kansana, joka oli siis paitsi ailahtelevaa, niin myös väkivaltaiseen toimintaan taipuvaista. Yhdys-

valtain suurlähetystön käsitys iranilaisista ei myöskään ollut mairitteleva, ja heitä kutsuttiin muun 

muassa itsekkäiksi, kyynisiksi ja haluttomiksi ottamaan vastuuta.178 

 

                                                       
175 Arkisto- ja kansliatoimiston raportti 7.12.1979, s. 1, kansio Lähetystön hoito ja organisaatio 1973–81, SUA. 
176 Sähke 11.1.1979, s. 2, kansio Iranin sisäpolitiikka v. 1979 –28.2.79 I, SUA. 
177 Raportti 13.4.1979, s. 4, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
178 Seliktar 2000, 148. 
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Vielä 1960-luvulla suomalaiset koulukirjat opettivat, että ihmiskunta oli jakautunut rotuihin ja että 

jotkut rodut olivat muita huonompia ja vajavaisempia.179 Suomen suurlähetystössä saattoi siis olla 

rasistisesta ajattelusta kyse siinä mielessä, että iranilaisia esimerkiksi pidettiin rodulliselta pohjalta 

enemmän väkivaltaan taipuvaisina. Vanhakantaisista näkemyksistä kertovat myös halu saada suur-

lähetystöön nimenomaan mieskanslisti vuoden 1978 lopulla180 sekä suurlähetystön suomalaisille 

31.12.1978 osoittama lähtökehotus Iranista, jossa mainittiin nimenomaan että vaimojen ja lasten, 

ei siis esimerkiksi puolisoiden ja lasten, tulisi pääasiassa harkita lähtemistä. Vaikkei käsitysten taus-

talla sikäli olisi ollutkaan mitään pahansuopuutta, niin 2000-luvun standardeilla suurlähetystön 

ajatusmaailma oli sekä rasistinen että patriarkaalinen. Omana aikanaan näissä näkemyksissä ei 

välttämättä ollut mitään erityisen poikkeavaa, mutta ylimielinen suhtautuminen Iranin enemmis-

töön selittää osaltaan sitä, miksi pitkään Khomeinin uskottiin kaatuvan, vaikka hänellä tiedettiin 

olevan suurten kansanjoukkojen tuki. 

 

8.6 Suomen intressit, talous ja ymmärtämisen vaikeus 
 

Suomen ulkoministeriön näkökulmasta voi todeta, että taloudelliset intressit Iranissa olivat selke-

ästi päällimmäisenä huolena lukuun ottamatta vuosien 1978 ja 1979 vaihteen poikkeuksellista 

aikaa sekä Yhdysvaltain suurlähetystön miehityksen jälkeen vallinnutta tilannetta. Vuosien 1978 ja 

1979 vaihteen kaoottisessa tilanteessa suurin huoli Suomenkin päässä olivat Iranissa oleilleet 

suomalaiset ja heidän mahdollinen evakuointinsa. Yhdysvaltain suurlähetystön miehitys poikkeus-

tilanteena myös vaati erityishuomiota ulkoministeriön taholta, mihin oli vielä lisättävä huoli moni-

en Iranissa jäljellä olleiden suomalaisten turvallisesta poistumisesta sieltä. Toisin kuten normaalisti, 

näinä aikoina suurlähetystöön Suomen ulkoministeriöstä saapuneet sähkeet käsittelivät siis suu-

rimmaksi osaksi jotain muuta aihetta kun taloutta. 

 

Taloudellinen aktiviteetti Iranissa laski vallankumouksen jälkeen ja vaikeutui entisestään Yhdysval-

tain suurlähetystön miehityksen jälkeen. Tästä huolimatta Suomella oli toki edelleen taloudellisia 

intressejä valvottavanaan Iranissa, mutta toisaalta voisi todeta, että sen arvo poliittisena tarkkai-
                                                       
179 Rastas 2005, 80. 
180 Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 5, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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lupaikkana oli suhteellisesti noussut verrattuna sen merkitykseen taloudellisena keskuksena. Paitsi 

että Iran itsessään oli varsin tärkeä valtio, niin se sijaitsi myös länsimaille erityisesti öljyn kannalta 

tärkeällä Persianlahden alueella. Iranin epävakaus olisi voinut levitä myös sen lähellä sijaitseviin 

valtioihin, mikä olisi puolestaan voinut aiheuttaa lisää epävakautta alueen myös Suomelle tärke-

ään öljyntuotantoon.  

 

Iranin ongelmat ja Afganistanin levottomuudet181 yhdistettyinä puolestaan lisäsivät mahdollisuutta 

siihen, että Neuvostoliitto lähtisi suoremmin puuttumaan tämän lounaisrajallaan sijaitsevan alu-

een asioihin, mikä olisi entisestään lisännyt paitsi alueellisia jännitteitä, niin myös globaaleja jän-

nitteitä kylmän sodan näkökulmasta. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella voidaan todeta, että 

jos vuoden 1978 alussa suurlähetystön pitämistä Teheranissa oikeuttivatkin Suomen kannalta eni-

ten taloudelliset intressit, niin vuoden 1979 lopussa tilanne oli ainakin osittain muuttunut. Vaikka 

taloudelliset intressit edelleen olivat tärkeitä, niin mahdollisesti Teheranin arvo poliittisena tark-

kailupaikkana jo yksistään olisi oikeuttanut suurlähetystön läsnäolon. Tämä on todennäköisesti 

myös yksi syy siihen, miksi suurlähetystöä ei ryhdytty evakuoimaan huolimatta jatkuvista henkilö-

kunnalle raskaista ja jopa vaarallisistakin oloista. 

 

Verrattuna Suomen ulkoministeriön Teheraniin lähettämiin sähkeisiin suurlähetystön raportoinnis-

ta painottuminen talouteen ei tullut lähellekään yhtä selkeästi esille, mikä pätee erityisesti vuoden 

1978 syksystä eteenpäin, kun puhtaasti poliittisen raportoinnin määrä Iranin tilanteen kiristyessä 

kasvoi suuresti. Taloudellisen toiminnan suhteellisen merkityksen laskusta ajan kuluessa kertoo 

sekin seikka, että kun parhaillaan suurlähetystössä oli toiminut kuusi SUE-sihteeriä, niin vuoden 

1979 lopussa heitä oli paikalla enää neljä.182 Taloudellisen toiminnan merkityksen suhteellinen 

lasku oli suurlähetystölle sikäli erittäin huono asia, että taloudellisten asioiden hoitaminen oli sille 

ominta alaa. Arviot Iranin talouden tilasta ja kehityksestä olivat varsin realistisia, tarkkasilmäisiä ja 

asiallisen skeptisiä, mikä oli osittain kontrastissa poliittiseen raportointiin. Esimerkiksi jo 25.2.1979 

ennalta nähtiin sellaisia asioita kuten talouspolitiikan sitominen ulkopolitiikkaan, kaupankäynnin 

lasku Etelä-Afrikan, Israelin ja Yhdysvaltojen kanssa, teollisuusmaiden kohdalla kaupankäynnin 
                                                       
181 Islamilainen vastarinta taisteli Moskovan tukemaa kommunistihallintoa vastaan Afganistanissa. 
182 Toimintakertomus vuodelta 1978, s. 1–2, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA; Toi-
mintakertomus vuodelta 1979, s. 2, kansio Teheranin suurlähetystön vuosikertomukset 1973–80, SUA. 
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suuntautuminen pienempiin valtioihin, öljyntuotannon supistaminen ja teollisuuden käytiin saami-

sen pitkä kesto.183 Samoin oltiin asiallisen pessimistisiä ulkomaisten yritysten toimintamahdolli-

suuksien suhteen:  

 

Näkymät ulkomaisten yritysten toiminnalle Iranissa ovat vielä paljolti selkiytymättömät, mutta 
sen tiedon perusteella, mikä tällä hetkellä on käytettävissä, tilanne ei näytä kovinkaan valoisal-
ta. [- -] Projektien suhteen ei ratkaisuja juuri ole tehty niillä alueilla, missä ulkomaisilla yrityksil-
lä on huomattava osa, tähän mennessä vihreätä valoa saaneet 43 projektia eivät tarjoa mah-
dollisuuksia ulkomaisille yrityksille. Yleisenä politiikkana näyttää olevan ”hitaan kiiruhtamisen” 
periaate, varsinkin rakennusprojekteissa, joiden tila muutenkin vaikuttaa synkimmältä tässä 
vaiheessa.184 

 

Pessimismi osoittautuikin aiheelliseksi, mistä todistivat esimerkiksi suomalaisten projektien vai-

keudet. Huolimatta varsin suurista muutoksista Iranin taloudessa, suurlähetystö pystyi raportoi-

maan siitä varsin hyvin, kun taas vallankumouksen tuomat suuret muutokset poliittisella areenalla 

aiheuttivat paljon suurempia ongelmia raportoinnissa. 

 

Osaltaan tämä epäilemättä johtui siitä, että talous oli ollut suurlähetystön fokus ennen vallanku-

mousta. Suuremmalta osin kyse oli kuitenkin siitä, että taloudessa tapahtuneet muutokset olivat jo 

osa suurlähetystön ymmärrystä ennen kuin ne tapahtuivatkaan. Tarkoitan tällä sitä, että suurlähe-

tystössä kyllä ymmärrettiin, että vallankumous häiritsisi taloudellista toimintaa. Samoin ymmärret-

tiin, että vallankumousten jälkeen usein eri puolet alkoivat taistella vallasta, mikä edelleen vaike-

utti talouden elpymistä. Edelleen ymmärrettiin, että poliittiset asiat todennäköisesti asetettaisiin 

taloudellisten edelle. Lisäksi ymmärrettiin, että osittaiset kansallistamiset toisivat taas uuden ele-

mentin Iranin talouteen ja niin edelleen. Kaikki taloudessa tapahtuneet muutokset olivat suurlähe-

tystölle ennestään tuttuja, vaikka ne nyt tapahtuivatkin uudessa kontekstissa, sillä vastaavanlaisia 

muutoksia oli nähty jo aikaisemmin modernina aikakautena. Ne olivat siis osa suurlähetystön his-

toriallista tietoisuutta ja sen käsitystä siitä, kuinka moderni maailma toimi ja kuinka sen tuli toimia. 

Iranin vallankumous ei ollut taloudellisesti mitenkään erityisen vallankumouksellinen. Papiston 

populaarin kansanliikkeen avulla toteuttama vallan kaappaaminen perinteisesti vahvaksi käsitetyl-

                                                       
183 Raportti 25.2.1979, s. 8–9, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
184 Raportti 20.5.1979, s. 4–5, kansio Teheranin suurlähetystön R-sarja v. 1979, SUA. 
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tä modernilta, maalliselta monarkilta ei puolestaan ollut suurlähetystölle entuudestaan tuttua. Se 

ei ollut osa suurlähetystön traditionaalista ymmärrystä ja siksi sen kanssa oli huomattavasti vaike-

ampaa tulla sinuiksi. Ei voi sanoa, että suurlähetystö olisi tullutkaan sinuiksi tämän asian kanssa 

ainakaan vuoden 1979 loppuun mennessä, mutta askel siihen suuntaan oli syksyllä otettu. 

 

9 Westfalenin perintö 
 

Kun vielä vuoden 1978 alussa Iran näytti taloudelliselta kannalta suomalaisille varsin lupaavalta 

kohteelta, niin vuoden 1979 lopussa näkymä oli jo kääntynyt päinvastaiseksi. Suomalaisten suu-

rimmat intressit Iranissa olivat olleet taloudellisia, mutta tällä alueella oli jouduttu pettymään käy-

tännössä joka suunnalla. Suomalaisten vientikauppa ja Iranissa olevat projektit olivat vaikeuksissa. 

Öljyä virtasi edelleen Suomeen, mutta hinta oli kaksinkertainen aikaisempaan verrattuna. Samaa 

karua kieltä kertoo se, että suomalaisten lukumäärä Iranissa oli supistunut noin kymmenesosaan 

siitä, mitä se oli korkeimmillaan ollut. Jäljelle jääneet olivat joko iranilaisten miesten kanssa naimi-

sissa olevia suomalaisrouvia tai henkilöitä, joiden oli käytännössä pakko olla paikan päällä, kuten 

Suomen Teheranin suurlähetystön henkilökunta. Miellyttävien olosuhteiden takia paikalla tuskin 

oli kukaan. Konkreettisella tasolla voidaan siis katsoa vallankumouksen kohdelleen suomalaisia 

varsin kaltoin, vaikkei kukaan lopulta ollutkaan fyysisesti vahingoittunut. 

 

Vaikeuksiin joutui myös Suomen suurlähetystö, kuten uhkaukset ja vaaratilanteet osoittivat, ja 

väkeä vähennettiin sieltäkin. Vaikeuksista ja varotoimista huolimatta suurlähetystö kuitenkin suo-

ritti tarmokkaasti sille osoitettuja käytännön tehtäviä, kuten avun antamista suomalaisille ja Suo-

men taloudellisten intressien valvomista, ja se suoriutuikin näistä kohtuullisen hyvin. Raportoinnin 

puolella taloudellinen raportointi oli suurlähetystölle tutuinta aluetta, ja se olikin suhteellisen kor-

keatasoista. Poliittisen raportoinnin puolella Suomen virallinen ulkopolitiikka vaikutti liiaksi siihen, 

kuinka shaahista raportoitiin. Samoin käsitys shaahin vastaisen opposition mahdollisuuksista osoit-

tautui liian negatiiviseksi, mikä puolestaan johtui liiallisesta luottamuksesta armeijan lojaliteettiin 

monarkiaa kohtaan. Kaikki edellä mainittu oli kuitenkin suurlähetystölle entuudestaan tuttua. 

Vaikka se ei olisikaan ollut tuttua henkilökohtaisen kokemuksen kautta, niin sisältyivät kaikki edellä 
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mainitut asiat potentiaalisuuksina suurlähetystön käsitykseen siitä, kuinka moderni maailma toimi. 

Suurempiin vaikeuksiin jouduttiin, kun näyttämölle tuotiin jotain kokonaan uutta, tai itse asiassa 

tässä tapauksessa liian vanhaa, eli uskonnon ja politiikan sekoittaminen. 

 

Vuonna 1648 solmittu 30-vuotisen sodan päättänyt Westfalenin uskonrauha aloitti Euroopassa 

politiikan ja uskonnon eriytymisen kehityksen. 1970-luvulla Suomen Teheranin suurlähetystön 

käsityksessä tämä kehitys oli tullut loogiseen pisteeseensä, jossa politiikka ja uskonto olivat toisis-

taan erillään olevat sfäärit, ja näin asioiden kuuluikin olla. Suomen yhteiskunta ja poliittinen elämä 

olivat myös suurlähetystön ymmärryksessä järjestetty tämän periaatteen mukaisesti. Uskonnon ja 

politiikan sekoittaminen oli tässä käsityksessä jotain keskiaikaista ja näin erityisen taantumuksellis-

ta. Se ei yksinkertaisesti kuulunut moderniin poliittiseen elämään. Tämän takia Iranin vallankumo-

uksen kohtaaminen oli erityisen vaikeaa suurlähetystölle, sillä uskonto oli koko vallankumouksen 

keskiössä. 

 

Suurlähetystön käsitys vallankumouksesta voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa suurlähetystö tarkasteli vallankumousta kuin mitä tahansa kolmannessa maailmassa 

tapahtunutta kansan liikehdintää. Uskonnollisten johtajien voimakas läsnäolo kansanliikkeessä 

kyllä huomioitiin, mutta sitä pidettiin loppujen lopuksi irrelevanttina, koska uskonto ei kuulunut 

politiikkaan, eikä näin mahdollisen vallankumouksen tapahtuessakaan kukaan uskonnollinen joh-

taja asettuisi maan johtoon. Kun 2000-luvulla länsimaissa ollaan usein huolissaan siitä, että levot-

tomuudet islamilaisissa maissa saattavat johtaa jonkinlaisen islamistisen järjestelmän pystyttämi-

seen, niin 1970-luvun lopulla ainakin Suomen Teheranin suurlähetystössä käsitys oli vielä päinvas-

tainen. Varoittavista merkeistä huolimatta varsin pitkään uskottiin, ettei papisto tulisi aktiivisesti 

puuttumaan maan johtamiseen.  

 

Toinen vaihe alkoi vuoden 1979 maaliskuussa, kun ymmärrettiin, että ajatollah Khomeini aikoi pys-

tyttää Iraniin teokraattisen diktatuurin. Tässä vaiheessa siis jo ymmärrettiin, että Khomeini aikoi 

asettua myös poliittiseksi johtajaksi islamilaisen tasavallan johtoon, mutta tätä ei hyväksytty. Us-

konto ei edelleenkään kuulunut politiikkaan, ja näitä sekoittava järjestelmä ja sen johtaja olivat 
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illegitiimejä. Tämän takia uskottiin ja toivottiin, että tämä väärin perustein toimiva järjestelmä ja 

sen johtaja sortuisivat ennemmin tai myöhemmin. Vuoden 1979 syksyllä alkaneessa kolmannessa, 

ja tämän aikarajauksen puitteissa viimeisessä, vaiheessa ei edelleenkään hyväksytty sitä, että us-

konnollinen johtaja oli asettunut poliittisen johtajan asemaan. Kuitenkin ymmärrettiin, että Kho-

meini oli onnistuneesti näin tehnyt, vaikka se olikin kiellettyä. Vaikka Khomeini olikin väärä mies 

väärässä paikassa, oli hänen ja hänen politiikkansa kanssa opittava tulemaan toimeen. 

 

Suurlähetystön logiikka oli tietenkin alun alkaenkin heikolla pohjalla, sillä ei edes islamilaisen tasa-

vallan vertauskohdassa, Suomen tasavallassa, ollut todellisuudessa erotettu uskontoa ja politiikkaa 

kokonaan toisistaan. Uskonto oli osa julkista elämää ja näin myös osa poliittista elämää. Näin asia 

ei kuitenkaan ollut suurlähetystön tietoisuudessa. Suomessa uskonnon ja politiikan raja oli yksin-

kertaisesti piirretty eri kohtaan, kuin mihin se piirrettiin vallankumouksellisessa Iranissa. Kuitenkin 

koska Suomen suurlähetystön käsityksessä Suomessa uskonto ja politiikka olivat toisistaan koko-

naan erillään, näytti rajan piirtäminen eri kohtaan vievän kaksi aikaisemmin erillään ollutta asiaa 

päällekkäin, vaikka niiden kuului pysyä erillään. 

 

Saavuttaessa vuoden 1979 loppuun tämä käsitys ei ollut fundamentaalisesti muuttunut. Uskonto 

ja politiikka kuuluivat edelleen erilleen. Käsitys Khomeinista ja hänen islamilaisesta tasavallastaan 

ei myöskään ollut muuttunut, sillä molemmat olivat edelleen illegitiimejä. Mikä sitten oli muuttu-

nut? Tämän tutkimuksen pohjalta ei voi sanoa, että suurlähetystö olisi oppinut opetuksen siitä, 

että erilaisuus tai erilaiset käsitykset tulisi hyväksyä. Itse asiassa uuden ja erilaisen hyväksyminen 

osoittautui erityisen hankalaksi. Suurlähetystö oli kuitenkin oppinut rujomman läksyn siitä, että 

vaikka jostain asiasta ei pidä, niin tämä ei tarkoita, että mainittu asia yksinkertaisesti katoaa. Suur-

lähetystössä oli siis opittu, että vaikka erilaisuutta ei tarvinnut hyväksyä, niin ainakin joskus sen 

kanssa oli yksinkertaisesti opeteltava tulemaan toimeen. 
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