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IRAN: Maktspel på hög nivå
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Vilka grupper deltog i den islamiska revolutionen på 1970-talet och vad ville de åstadkomma?1
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Vilka krafter har motverkat revolutionens mål? Varför är så många unga iranier missnöjda med 
mak thavarna?

Hur har relationerna mellan Iran och USA sett ut genom åren? Vilka bevekelse grunder hade Barack 
Obamas administration när kärnenergiavtalet slöts och varför var det så svårt för den att få det att 
fungera? Hur har Iranpolitiken förändrats under president Donald Trump?

Varför har kärnenergiavtalet varit så viktigt för EU? På vilket sätt påverkas EU av USA:s beslut att 
lämna avtale t? Hur kommer det sig att så få europeiska företag handlar med Iran?

Beskriv hur Iran styrs och vilka olika maktcentra som finns. Vilket inflytande har presidenten respektive 
den högsta ledare? Vilken roll spelar de politiska valen?
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7 Beskriv hur relationerna mellan Iran och Irak har förändrats genom åren? Vilket inflytande har Iran i 
grann landet idag? Hur kommer det sig att Iran och Syrien har så nära band? Hur påverkar det Israel?

Hur har USA:s och EU:s sanktioner påverkat Irans ekonomi? Vad har landet gjort för att motverka  
följderna av sanktionerna?

8 Vilka förutsättningar finns det för en mer demokratisk utveckling i Iran? Hur tror du att landet kommer att 
styras inom tio år?


