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utbildas 1 lai
Av Mikael Öander
MALMO (KvP) Iranska mil
tarer har utbiklats pa FN:s
internationella sjöfartsuni—
versitet i Mahnö.
Det hävdar Amir Taheri,
expert på irausk terrorism.
Jag har själv träffat en
iransk kapten som berättat
för mig att han fatt utbild
ning i Malmö, säger han.
—

Amir Taheri var tidigare chef
edsktör på en av Irans största
dagstidningar liten bor numera i

Paris.
Hatt är i dag en av de främsta
expertei pa Irdri och den av reli
giöa led rstvrda statens terro—
risin.
1 sin bok Hehg Terror, nyligen

• LYDER BLINT

Jag har fått den här infor
mationen av en man som själv
är kapten i revolutionsgardet,
säger Amir Taheri i en telefon
från Paris.
Mannen, som numera är kap
ten, pästod att han Utbildats på
FN-skolan i Malmö.
har
Gardesmedlemmar
skickats till Malmö av två skäl,
dels för att kunna hantera de
Bogsvenska
snabbgående
hammar-båtarna som iranska
marinen använt i Persiska viken
för att attackera oljetankers dels
för att få den utbildning som be
hövs för att kunna inspektera far
tyg, hävdar Amnir Taheri.

1 Iran är gardet en betydelse
full maktfaktor som blint lyder siri
ledare, den åldrige Khomeiny.

Exporten av de svenska Bog
laminarbåtarna är legal men har

utkommen på svenska, beskriver
han i detalj hur iranska terror
kommandon utbildas och arbe
tar.
Men för Kvällsposten berättar
han om en detalj som inte finns
omiiäinnd i boken:
Det iranska
det har skickat niedlemmar till
World Maritime University i
Malmö för utbildning, säger
Amir Taberi.
Revolutionsgardet är en halvmilitär organisation vilkas fana
liskt religösa medlemmar står
mycket itära de styrande relmgiö
sa ledarna
—

—

—

• LEGAL EXPORT

Tidigare chefredaktören Amir Ta
heri är expert på iransk terrorism
tidigare kritiserats bl a av USA.
Den mycket snabbgående båten
räknas inte som krigsrnaterial i
Sverige, även om köparen varit
den iranska marinen.
Eric Nordsttörn, rektor för
World Maritime UniversityW
MU):
Vår utbildning helt civil.
Det finns inga militära inslag.
1 en intervju för tidningen Tem
pus har Anor Taheri påstått att
ett 30-tal iranska revolutionsgar
dister utbildats i Malmö under
1986.

• SJÖKAPTENER
Vi har bara utbildat samman
lagt sex iranier sedan skolan in
vigdes 1983. Alla har varit sjökap
tener i 40-arsåldern och tvn av
dessa är numera lärare pa en
—

iransk sjöbefälsskola och en är
ansvarig för en hamn.
Utbildningen gäller för han
delsfartyg i 30-tons klassen. Ele
verna lär sig också hur ett fartyg
inspekteras. hur t ex oljeutsläpp
bekämpas och så har vi en speci
ell linje där vi utbildar lärare.
Om WMU ändå haft iranska
gardesmedleinmar som elever
har FN-skolan i Malmö inte brutit
mot några regler.
—

• LAGLIGT
Den svenska lagen ein krigs
materielexport tillåter i princip
att utländsk militar fr civil ut
bildning.
Lagen gäller enbart militärt in
riktad utbildning till utlännini.e’
och då ska regeringen ge sitt t.
stand.

