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La  fúria a l'Iran no ha deixat d'augmentar des 

de la defunció de Masha Amini  el passat 16 

de setembre, després de ser detinguda i col-

pejada per la ‘policia moral’ pel seu inco-

rrecte ús del vel. El tràgic succés ha desper-

tat una revolució que exigeix molt més que el 

final de la repressió que sofreixen les dones, 

és una revolució molt més forta que les que li 

precedeixen i que podria culminar amb la 

caiguda d'un règim clerical que ha dominat el 

país durant els últims 40 anys. 

Fa falta retrocedir en el temps per a enten-

dre els orígens del que és avui la República 

Islàmica de l'Iran, un país que, com molts 

dels del seu entorn, ha estat grapejat per 

occ ident . Quan en 1951 e l p r imer 

ministre  Mohhamad  Mossadegh  va presentar 

el seu projecte de nacionalització de la Com-

panyia de Petroli Anglo-Iranià, l'imperi Brità-

nic no estava disposat a renunciar als seus 

interessos colonials. Utilitzant la paranoia 

anticomunista dels Estats Units en aquest 

moment a favor seu, els anglesos van aconse-

guir que la CIA orquestrés un cop d'estat per 

a enderrocar a Mossadegh, i establir en el seu 

l l o c u n g o v e r n m o n à r q u i c l i d e r a t 

per Mohammad Resa Pahlavi. 

Com a aliat d'occident, Pahlavi va 

ser un líder molt involucrat en la moder-

nització del seu país i les reformes empre-

ses durant la Revolució Blanca van suposar 

importants millors en la vida de les dones, 

com la concessió del dret al vot o el dret a 

demanar el divorci. No obstant això, la 

Revolució Blanca no va aconseguir solucio-

nar la difícil situació econòmica per la 

qual passava el país; la reforma agrària va 

resultar ser un fracàs que obligo molts pa-

gesos a emigrar a les ciutats on es van 

trobar desemparats, la inflació era cada 

vegada més elevada i les tensions socials 

es van aguditzar. És en aquest context en 

e l q u a l v a s o r g i r l a f i g u r a d e 

l'aiatol·là Khomeini, qui es va oposar acti-

vament a aquell programa d'occidentalit-

zació que tant xocava amb els valors islà-

mics. El  sha  mai va aconseguir desfer-se 

d'aquella reputació, que s'havia guanyat 

amb molta raó, de marioneta americana, i 

aquesta falta de legitimitat va ajudar a 

incendiar aquell nou moviment que prete-

nia tornar a les arrels de l'islam. L'1 d'abril 

de 1979 es va proclamar la República Islà-

mica de l’Iran. 

Les lleis promulgades en aquest moment 

acataven estrictament la Xaria, suposant 

una greu reculada en el qual,  
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indubtablement, les majors víctimes van ser 

les dones. El sistema de govern que es va es-

tablir llavors, si bé preveia eleccions presi-

dencials i parlamentàries, contemplava alho-

ra la figura del líder suprem, una espècie de 

màxima autoritat terrestre i espiritual a tra-

vés del qual s'assegura la perpetuïtat del sis-

tema teocràtic. Actualment, la posició del 

líder suprem l'ocupa Alí Jamenei, qui des del 

seu ascens a aquesta posició en 1989 s'ha as-

segurat d'enfonsar qualsevol intent de refor-

misme i més recentment ha ratificat la presi-

d è n c i a d e l c a n d i d a t 

ultraconservador Ebrahim Raisi. 

Sota el govern de Raisi s'ha intensificat nota-

blement la presència de la Gasht-e Ershad, el 

principal organisme encarregat de vetllar per 

uè les dones compleixin amb la llei que els 

exigeix l'ús del vel. La forma en la qual opera 

aquest cos armat és terriblement arbitrària; 

els requisits amb els quals ha de complir 

l'abillament d'una dona són confusos i els càs-

tigs varien des de multes, presó o fins i tot 

una pallissa que pot acabar sent mortal com 

en el cas de Masha Amini. 

Les dones iranianes porten molt de temps 

desafiant la doctrina teocràtica, sent innom-

brables els arrestos i maltractaments duts a 

terme per la policia moral. Així i tot, segons 

les fonts governamentals, Masha no va morir 

a conseqüència de la pallissa que va rebre en 

dependències policials, sinó que va sofrir una 

fallada multi organic relacionat amb una 

condició mèdica preexistent. L'accés a inter-

net ha estat interromput de manera aleatòria 

des del començament de les protestes i les 

xarxes socials són controlades pel règim, al-

guna cosa que ja pas en la revolució de 2019, 

i la qual dificulta determinar la gravetat de 

la situació; segons l'ONG Iran Human Rights,  

les morts podrien haver ascendit fins a 

185. Aquest passat dilluns, el discurs del 

líder suprem era interromput pel missatge 

‘les teves mans estan plenes de la sang 

dels nostres joves’ 

No és el vel, és la falta de llibertat, un 

germen que pot manifestar-se de moltes 

formes. No oblidem que fins i tot en aquell 

Iran liberal de  Reza  Pahleví  el vel es va 

abolir oficialment, suposant, de la matei-

xa forma que el suposa la seva obligatorie-

tat, una restricció en la llibertat de vesti-

menta de la dona. A Europa per exemple, 

també ens trobem amb països en els quals 

es legisla sobre aquest polèmic tema sent 

el cas més extrem França, que prohibeix, 

l’us de qualsevol símbolo religiós. No su-

posa això una intromissió en la llibertat 

d'una persona? 

La falta de transparència, de controls in-

dependents, l'excés de poder d'unes insti-

tucions enfront d'unes altres, fa que cada 

vegada siguem menys lliures. Potser si la 

comunitat internacional fos capaç enfor-

tir-se una vegada més i recuperar la legi-

timitat que ha estat perdent en els últims 

anys, podríem pal·liar casos tan extrems 

com els de l'Iran, Sudan, l'Afganistan, Lí-

bia, o Aràbia Saudita. 
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