Er en ny revolution ved at finde sted i Iran?
I over 40 år har iranerne levet med præstestyret, der væltede shahen tilbage i
1979. Siden overgangen fra monarki til præstestyre, har et strikt islamisk styre
været håndhævet lige siden, eksempelvis tvinges kvinder til at bære tørklædet.

Foto der viser en iransk kvinde stående på en bil, med armene oppe i vejret. Folk demonstrerer
i byen Saqqez, som er den 22-årige Mahsa Aminis hjemby. Demonstrationen fandt sted efter hendes begravelse.

Af Wassim Rechka
Den 22-årige Mahsa Amini var på visit i hovedstaden Teheran, da hun blev stoppet op af det
iranske moralpoliti. Her blev hun sigtet for ikke at bære tørklædet ordentligt, og dermed brud på
den obligatoriske tørklædelov, der har været i Iran siden 1981. Mahsa Amini blev så ifølge af
vidner tæsket, mens hun var i moralpolitiets varetægt, en anklage de iranske myndigheder afviser.
2 dage efter anholdelsen, blev Mahsa Amini erklæret død den 16. september, efter at have
pådraget sig alvorlige hovedskader, blandt andet akut indre blødning i hovedet.
De iranske myndigheder hævdede at mens hun var på en politistation, fik hun et hjertestop, faldt
om og senere gik i koma. En forklaring, der blev mødt med skepsis af mange iranere.
Mahsa Amini blev begravet i den overvejende kurdisk befolkede by Saqqez i det nordvestlige Iran,
og efter begravelsen, valgte flere at demonstrere ude på gaderne. Hvad der startede med

demonstrationer mod tørklædeloven i Saqqez, endte med at sprede sig til resten af landet. Byer
såsom Teheran og Isfahan var plaget af urolige protester. Ligeledes var selv byer såsom Mashhad
og Qom, der generelt har været pro-præstestyret grundet deres hellige status indenfor Shia-islam,
været plaget af omfattende demonstrationer.
Irans åndelige leder, Ayatollah Ali Khamenei har udtrykt medfølelse overfor Mahsa Aminis familie,
men har samtidigt talt for en øjeblikkelig afslutning på demonstrationerne. Ydermere har
ayatollahen udtalt at protesterne i landet skyldes indblanding fra udlandet, samt iranere bosat
udenfor landets grænser.
Demonstrationerne bredte sig med al hast i Iran, og nyheden om Mahsa Aminis død nåede
udenfor landets grænser. Ligesom i Iran skabte det en bølge af protester udenfor landet, blandt
andet herhjemme.
Særligt kvinder og børn spillede en væsentlig rolle ved demonstrationerne i Iran, og som protest
mod den obligatoriske tørklædelov, valgte flere kvinder at klippet en hårtot af.
Demonstranterne har mødt opbakning fra Vestens side, eksempelvis har den amerikanske
præsident Joe Biden udvist solidaritet med demonstranterne, og samtidigt har han bedt den
iranske regering om at sikre landets borgere basale rettigheder. EU har fordømt drabet på Mahsa
Amini og har krævet at den iranske regering sikrer sig, at borgerne i landet nyder godt af de
fundamentale rettigheder. EU har ligeledes haft i sine overvejelser at pålægge nye sanktioner på
Iran, et forslag, der blev bakket op om af Danmark, Frankrig, Tyskland og Italien.
Det er ikke første gang, at der er landsdækkende demonstrationer i Iran. Tilbage i 2009 var der
præsidentvalg i landet, der endte med at den siddende præsident, Mahmoud Ahmadinejad, blev
genvalgt med 63 procent af stemmerne. Der blev dog rapporteret om valgfusk ved flere steder
rundtomkring i landet, og det fik den anden præsidentkandidat, Mir-Hossein Mousavi, til at
opfordre folk til at gå ud på gaderne og protestere. En opfordring, der har fået Mousavi og hans
kone til at sidde i husarrest den dag i dag. 72 mennesker blev meldt dræbt i forbindelse med
protesterne.

13 år senere er der nationale demonstrationer på ny, denne gang er der tale om helt andre
omstændigheder. Folk gør krav på at få afskaffet præstestyret i landet, og at Iran ikke længere
forbliver en islamisk republik. Regeringen har slået hårdt ned på protesterne, og har begrænset for
internetadgangen i hele landet. 250 civile og 30 sikkerhedsstyrker har mistet livet, og 900 meldes
sårede.
Skruer man tiden tilbage til 1979, var der ligeledes protester i landet, som følge af utilfredshed
med shahen og den tidligere ayatollah Khomeinis eksil i Irak. Demonstrationer, civile optøjer og
gadekampe var nogle af metoderne, folket gjorde brug af i et forsøg på at vælte shahen. Det
lykkedes i starten 1979, da shahen valgte at forlade landet. Shahens fald fik Iran fra monarki til et
republikansk præstestyre, med en åndelig leder som øverste leder.
Året er 2022, og folk demonstrerer igen. Denne gang er demonstrationerne ikke rettet mod
shahen, men det islamiske præstestyre. Det kan rejse spørgsmålet, om hvorvidt en ny revolution
er ved at finde sted i landet igen. Nok er der gået 43 år fra revolutionen, men civile optøjer,
gadekampe og omfattende protester er de samme metoder, der bruges nu, som tilbage i 1979.

