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Tárik Meszár 

Iránban már hetek óta tartanak a zavargások és rendbontások, amelyek elsősorban 
azért bontakoztak ki, hogy tiltakozzanak egy fiatal kurd származású iráni nő, Mahsza 
Amini meggyilkolása miatt. Az oslói székhelyű Iran Human Rights szervezet szerint 
legalább 133 tüntető vesztette életét a demonstrációk során. Hivatalos források azt 
közölték, hogy a folyamatos internet-kimaradások egyre nehezebbé teszik az 
információkhoz való hozzáférést, valamint a halálesetek megállapítását. Irán rég 
nem látott krízisen megy keresztül, amihez döntően két tényező járul hozzá. Egyrészt 
az ország jelenlegi vezetése nem képes a fiatalabb generációk igényeinek 
megértésére, másrészt az ország ellen bevezetett nemzetközi szankciók rendkívüli 
módon korlátozzák az állam lehetőségeit és mozgásterét, azonban a perzsa állam 
szemmel láthatóan kész beáldozni a gazdasági és társadalmi fejlődés lehetőségét a 
régió vezetése és az iszlám legszigorúbb szabályainak betartatása érdekében. 

Kulcsszavak: Irán, iszlám, tüntetések, Mahsza Amini 

Abstract 

Riots and unrest have been occurring in Iran for weeks, primarily in protest of the 
murder of Mahsa Amini, a young Iranian woman of Kurdish origin. According to the 
Oslo-based Iranian Human Rights Organization, at least 92 protesters have been 
killed in the demonstrations. According to official sources, it is becoming 
increasingly difficult to obtain information and determine deaths due to constant 
Internet outages. Iran is in the midst of an unprecedented crisis due to two main 
factors. First, the current leadership of the country is unable to understand the 
needs of the younger generations, and second, the international sanctions 
imposed on the country are limiting the possibilities and scope of action of the state 
in an extraordinary way, but the Persian state is apparently willing to sacrifice the 
possibility of economic and social development to the strictest rules of the 
leadership of the region and Islam in order to fulfill them. 

Keywords: Iran, Islam, riots, Mahsa Amini 

Miért forrong Irán lakossága? 

A 22 éves kurd származású Mahsza Amini három napot töltött kómában, majd 
halottnak nyilvánították azt követően, hogy az iráni erkölcsrendészet letartóztatta, 
mert „nem megfelelő” módon viselte a hidzsábját (hajat eltakaró fejkendő). A 
helyszínen tartózkodók beszámolója alapján a lányt a rendőrautóban súlyosan 
bántalmazták, ami egyértelműen halála kiváltó okának tekinthető.  

Az 1979-es iszlám forradalmat követően a törvény szerint Iránban a nőknek 
hidzsábot kell viselniük. Ez a szabály népszerűtlen, és az iráni nők általában lazán 
viselik a fejkendőt a fülük körül, vagy hagyják, hogy a nyakukba hulljon. A szabály 
1981-es bevezetésekor tömegtüntetéseket váltott ki az intézkedés, amelyek azóta is 
szórványosan előfordulnak. 

https://edition.cnn.com/2022/09/26/middleeast/iran-protests-explainer-mime-intl/index.html
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Szociológusok szerint az iráni társadalom fiatalabb generációiban már egy ideje 
gyűlik a harag és a feszültség, különösen az egyetemista korúak körében. Többek 
között a korrupciót, a gazdaság rossz irányítását, a koronavírus-járvány hanyag és 
szakszerűtlen kezelését, a szigorú és gyakran túlzó vallási előírásokat és a széles 
körben elterjedt politikai és társadalmi elnyomást kifogásolják. Ezt tetézi, hogy az 
iráni elnök, Ebrahim Raiszi egy olyan választáson került hatalomra, amelyen a 
potenciális ellenfeleket, különösen a reformpárti frakciót a szavazás előtt kizárták. 

Raiszi elődjének, a mérsékelt Haszan Róháninak a hivatali ideje alatt az 
erkölcsrendészetet eltántorították attól, hogy Irán gyakran drákói, nőkkel szembeni 
törvényeit érvényesítse, különös tekintettel arra a követelményre, hogy a hidzsábot 
nyilvános helyeken a „megfelelő” módon viseljék. Az új elnök, Raiszi alatt azonban 
változások álltak be e téren, és a fiatalok frusztrációja szép lassan felszínre tört. 

Az iráni polgárok annak ellenére folytatják tüntetésüket, hogy fegyverekkel, 
könnygázzal, bántalmazással és letartóztatásokkal néznek szembe. Mindezek nem 
tántorítják el őket attól, hogy kifejezzék ellenszenvüket azon klerikusokkal 
szemben, akik 43 éve vezetik országukat. A szemtanúk és a közösségi médiában 
megosztott videók szerint sokan az Iszlám Köztársaság uralmának végét követelik. 

A demonstrációk 

Az elmúlt csaknem három év legnagyobb iráni tiltakozása során a biztonsági erők 
súlyos visszaéléseire válaszként a tiltakozók köveket dobáltak, valamint 
rendőrautókat és állami épületeket gyújtottak fel. Néhány női tüntető levette és 
elégette a hidzsábját, sokan pedig a hajuk levágásával tiltakoztak. Beszámolók 
szerint egyesek nagy máglyák mellett táncoltak, miközben a tömeg a „zan, 
zendegi, azadi” vagyis a „nő, élet, szabadság” szavakat skandálta. 

A vallásos Qom városában – amely a síita hit hatalmi központja és a kormány egyik 
fő bázisa – a közösségi oldalakon közzétett videók szerint soha nem látott jelenetek 
zajlanak: férfiak és nők Irán legfelsőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah ellen 
tüntetnek, akit a nemzet „szégyenének” neveznek. 

A NetBlocks webmonitor folyamatos áramszüneteket és széles körben internetes 
platformkorlátozást észlelt, ami főként a WhatsApp, az Instagram és a Skype 
alkalmazásokat érinti. A Facebook, Twitter, TikTok és Telegram használatát már 
korábban korlátozták. 

Josep Borrell, az Európai Unió nevében felszólaló külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselő kijelentette, hogy „az erőszakmentes tüntetőkkel szembeni széles körű 
és aránytalan erőszak alkalmazása indokolatlan és elfogadhatatlan”. Elítélte az 
internet hozzáférés korlátozását, ami szerinte „kirívóan sérti a véleménynyilvánítás 
szabadságát”. 

Ellenállási mozgalom 

A nemzetközi sajtó hírül adta, hogy iskoláslányok szlogeneket skandáltak, 
munkások sztrájkoltak és utcai összecsapások törtek ki Irán-szerte október 8-án. A 
Mahsza Amini halála miatti tiltakozások már a negyedik hete tartanak, dacolva azok 
véres leverésével és a sok a halálos áldozattal. Az iráni nép haragja még inkább 
fellángolt, amikor az iráni hatóságok azt közölték, hogy a vizsgálatok szerint Amini 

https://www.nytimes.com/2022/09/24/world/middleeast/iran-protests.html
https://www.nytimes.com/2022/09/24/world/middleeast/iran-protests.html
https://english.aawsat.com/home/article/3893761/irans-main-reformist-party-urges-end-mandatory-dress-code
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-restricts-access-instagram-netblocks-2022-09-21/
https://www.euronews.com/2022/09/25/borrell-criticises-iran-over-disproportionate-use-of-force-in-protests-crackdown
https://www.timesofisrael.com/not-afraid-anymore-iran-protests-enter-4th-week-in-defiance-of-deadly-crackdown/
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nem a fejére mért ütések miatt, hanem hosszan tartó betegsége következtében 
vesztette életét. A nő, családja szerint korábban teljesen egészséges volt. A 
tüntetések azonban még akkor is folytatódtak, amikor az ultrakonzervatív iráni 
elnök, Ebrahim Raiszi a tanév kezdete alkalmából csoportképen pózolt 
diáklányokkal a teheráni al-Zahra Egyetemen. Az elnök összefogásra szólított fel, és 
megfogadta, hogy a „rosszindulatúak” erőfeszítéseit meghiúsítják.  

Egy széles körben megosztott videón egy férfi látható, amint egy nagy kormányzati 
óriásplakát szövegét „A rendőrség a nép szolgája” szövegről „A rendőrség a nép 
gyilkosa” szövegre változtatja. Utcai tiltakozásokról számoltak be többek között 
Iszfahánban, Karajban, Shirazban és Tabrizban is. Omid Memarian amerikai 
aktivista és újságíró a Twitteren így nyilatkozott: „A Teheránból kikerülő videók azt 
mutatják, hogy a város minden szegletében sok tiltakozás van, kicsiben és 
nagyban is.” A Hengaw, a norvégiai kurd jogvédő szervezet azt közölte, hogy 
„széleskörű sztrájkok” zajlanak a kurdisztáni Saqezben, Sanandajban és 
Divandarrehben, valamint a nyugat-azerbajdzsáni Mahabadban. Lövéseket 
lehetett hallani, amint tüntetők összecsaptak a biztonsági erőkkel Sanandaj egyik 
utcájában az iszlám köztársaságban elkövetett jogsértéseket figyelő az 1500tasvir 
közösségi médiacsatorna által megosztott videón. 

A demonstrációk Londonra is átterjedtek 

Több száz ember tüntetett Londonban, hogy kifejezzék dühüket Mahsza Amini 
gyanús halála miatt, miközben az iráni kormány egyre erőszakosabban fojtja el az 
országos tüntetéseket odahaza. Az interneten terjedő felvételeken az látszik, hogy 
egy csoport tüntető az Egyesült Királyság fővárosában, Londonban az iráni 
nagykövetség felé rohan, de a rendőrök visszaverik a támadásukat.  

A tüntetők kinyilvánították, hogy a tiltakozások az iráni szexizmus és diszkrimináció 
elhatalmasodó problémáiról szólnak, amelyek Amini halála miatt kerültek a 
fókuszba. – „A nők jogai nem egyenlőek a férfiakéval” – mondta két londoni 
demonstráló, majd hozzátették: „Mindig el kell nyomnod, amit érzel. Nem lehetsz 
igazán az, aki vagy.” Az egyik tüntető azt mondta, hogy „az iráni hatóságok 
emberei bemennek a tévébe, és ott azt közlik, hogy senki sem bántotta Aminit az 
őrizetbe vételét követően, miközben embereket lőnek le az utcán”. A halálesetek 
túlnyomó többségét a biztonsági erők okozták, akik erőszakosan elnyomták a 
tüntetéseket, és bizonyos esetekben éles lőszert is bevetettek, továbbá több száz 
embert vettek őrizetbe. 

Irán tisztviselői tagadták, hogy a biztonsági erők tüntetőket öltek volna meg, és 
szerintük fegyveres disszidensek lőtték le őket. Mohammad Hoshr, a tüntetések 
egyik szervezője felszólította az Egyesült Királyságot és más európai országokat, 
hogy tegyenek többet a demonstrációk támogatásáért. Kijelentette, hogy az 
Egyesült Királyság kormányának szankciókat kellene alkalmaznia Iránnal szemben. 
„Le kell zárniuk a nagykövetséget, hogy nyomást gyakoroljanak rájuk [abban], 
hogy Amini haláláért felelősségre vonják a bűnösöket.” „Az iráni rezsimnek felelnie 
kell azért, amit tett” – mondta. 

Az Egyesült Királyság kormánya más nyugati országok mellett élesen elítélte 
Mahsza Amini (feltételezhető) meggyilkolását. Mohammad Hoshr kifejtette, hogy 
az Amini halála miatti tiltakozások miképpen alakultak át az iráni kormány elleni 
tömeges tüntetésekké. „Ez a haláleset egyesítette az embereket a rezsim 

https://www.timesofisrael.com/not-afraid-anymore-iran-protests-enter-4th-week-in-defiance-of-deadly-crackdown/
https://twitter.com/KhosroKalbasi/status/1578696600095903745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578696600095903745%7Ctwgr%5E2b3375dc2d934e07be6355de32fec13e4ee91cef%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fnot-afraid-anymore-iran-protests-enter-4th-week-in-defiance-of-deadly-crackdown%2F
https://www.timesofisrael.com/not-afraid-anymore-iran-protests-enter-4th-week-in-defiance-of-deadly-crackdown/
https://hengaw.net/en/news/hengaw-report-no6-on-the-kurdistan-protests-15-dead-and-733-injured
https://www.euronews.com/2022/09/25/it-could-have-been-you-protests-in-london-over-death-of-mahsa-amini
https://www.euronews.com/2022/09/25/it-could-have-been-you-protests-in-london-over-death-of-mahsa-amini
https://www.aninews.in/news/world/asia/woman-whose-video-of-tying-her-unscarved-hair-back-to-join-protest-over-aminis-death-went-viral-shot-dead-reports20220926174036/
https://www.aninews.in/news/world/asia/woman-whose-video-of-tying-her-unscarved-hair-back-to-join-protest-over-aminis-death-went-viral-shot-dead-reports20220926174036/
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megdöntésére” – mondta Hoshr. Szerinte ez egyfajta szikra volt, amely miatt sokak 
frusztrációja a felszínre tört. „Elég volt!” – tette hozzá.  

Az Iráni Iszlám Köztársaság számos politikája – mint például a hidzsáb kötelező 
viselése – rendkívül népszerűtlen az iráni lakosság nagy részében. A gazdasági 
gondok, különösen az infláció és a szankciókkal fűtött, rendkívül leértékelődött 
valuta csak fokozta a csalódottságukat. A jelenlegi zavargások egyik kiemelkedő 
vonása, hogy az utcán sok fiatal tüntet. „Iránban a fiataloknak nincsenek 
ambícióik, mert [a kormány] ezekkel a szabályokkal és előírásokkal megöli 
törekvéseiket” – mondta Mohammad Hoshr. 

Irán legfelsőbb vallási vezetője az Egyesült Államokat és 
Izraelt okolja a zavargásokért 

Irán legfelsőbb vallási vezetője az Egyesült Államokat és Izraelt hibáztatja az 
országon végigsöprő tüntetések miatt. A zavargással kapcsolatos első nyilvános 
beszédében Ali Hamenei ajatollah azt közölte, hogy a „lázadásokat” Irán 
ősellenségei és szövetségeseik „tervelték ki”, mert nem tűrik, hogy Irán „minden 
téren megerősödjön”. 

„Egyértelműen állítom, hogy ezeket a zavargásokat és a bizonytalanságot 
Amerika és a megszálló, hamis cionista rezsim [Izrael], valamint fizetett ügynökeik 
tervezték, néhány külföldön élő áruló iráni segítségével” – mondta Hamenei. A 
legfelsőbb vezető gyakran a tiltakozásokért és más belső problémákért Irán külföldi 
ellenségeinek beavatkozását teszi felelőssé, de sosem szolgáltat bizonyítékot 
állításának alátámasztására. Teljes mértékben támogatta országának biztonsági 
erőit is, mondván, hogy Irán igazságtalansággal szembesült a zavargások során, 
amellyel szemben szigorú fellépés szükségeltetik. 

Hamenei ajatollah megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy a 
biztonsági erők erőszakosan leverték a legrangosabb iráni tudományos és mérnöki 
egyetem hallgatóinak tiltakozását, és állítólag több tucat embert tartóztattak le. 

Külföldi reakciók 

Az Egyesült Államok vezetését megdöbbentette az iráni kormány tiltakozásokra 
adott erőszakos reakciója. Joe Biden elnök kijelentette, hogy komolyan aggasztják 
a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésről szóló hírek. Ezek a tüntetők igazságos 
és egyetemes elveket követeltek – mondta, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok 
kiáll az iráni nők mellett, akik a bátorságukkal inspirálják a világot. 

Az Egyesült Királyság is hasonló állásponton van, mint az Egyesült Államok, amiből 
kifolyólag behívta Irán legrangosabb londoni diplomatáját, akit felvilágosítottak: 
„ahelyett, hogy a külső szereplőket hibáztatják a zavargásokért, vállalniuk kell a 
felelősséget tetteikért, és meg kell hallgatniuk népük aggodalmait.” 

A külföldi országok kormányai az egyre több emberáldozat miatt is aggódnak. Az 
Iran Human Rights nevű norvégiai székhelyű szervezet jelentése szerint eddig 
legalább 133 embert öltek meg a biztonsági erők. Ezzel szemben az állami média 
viszont csak 40 halálesetről számolt be, és nyomatékosították, hogy sok áldozat a 
biztonsági személyzet tagjai közül került ki. 

https://www.aninews.in/news/world/asia/woman-whose-video-of-tying-her-unscarved-hair-back-to-join-protest-over-aminis-death-went-viral-shot-dead-reports20220926174036/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221004-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221004-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63118637
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63118637
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63118637
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Összegzés 

Szeptember 16-a óta több mint 80 városban, köztük a fővárosban, Teheránban 
tüntettek, mely tiltakozások során a változásokat követelők több ízben is 
összecsaptak a biztonsági erőkkel. Több száz tüntetőt, reformista aktivistát és 
újságírót tartóztattak le a többnyire éjszakai megmozdulásokon. A mai tiltakozások 
a korábbi kormányellenes megmozdulásoktól egy lényeges dologban 
különböznek, mégpedig, hogy a mai tüntetések alapkérdései mások, ami 
vitathatatlanul jelentőségteljesebbé teszi azokat. A szakértők a tiltakozások 
eszkalálódására számítanak. Az iráni tanárok egyik legfontosabb szakszervezete 
több alkalommal is országos sztrájkra szólított fel. A munkássztrájkok érzékeny 
pontnak számítanak Iránban, mert felelevenítik az 1979-es forradalom emlékeit, 
amikor a kollektív munkás akció működőképes taktikának bizonyult, és segített 
megbuktatni a sahot. Elképzelhető, hogy még több sztrájkot fogunk látni a 
közeljövőben, mert ilyen jellegű tiltakozások már korábban is jelen voltak. Az iráni 
vezetés ellenzői azt vallják, hogy a sztrájkok által még nagyobb nyomást 
gyakorolhatnak a kormányra. 


