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Principal figura de representació de l’aixecament i la revolució d’Irán. 
 

 

D'origen Kurd, Mahsa Amini (22) viatjava cap a 

Teheran al costat de la seva família el setembre de 

2022 quan l'"agència de seguretat moral" (els cossos 

de seguretat a l'Iran que vigilen de forma encoberta 

que la gent respecti el codi de vestimenta i de 

conducta) la van detenir al·legant que no portava 

posat de manera adequada el hijab. 

 

Va ingressar en estat de coma a l'hospital Karsa a 

causa de les agressions rebudes i, tres dies després, 

va morir. Els doctors van declarar que Mahsa sofria 

de malalties prèvies a la seva mort que possiblement 

la van provocar, no obstant això, la família i el seu 

representant legal neguen aquesta informació i 

afirmen que va morir a causa dels cops rebuts.Arran 

d'aquesta mort, milers de persones iranianes van 

sortir a manifestar-se contra el règim, especialment 

dones.  

Es van dur a terme diverses manifestacions on les 

dones es van llevar el vel i es van tallar el pèl com a 

símbol de protesta i solidaritat, sota el lema "Dones, 

Vida i Llibertat". 

Mahsa Amini 
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Referent a l'acte de tallar-se el pèl com a símbol de 

protesta, aquest prové d'una tradició de la província 

de Kurdistan on en la pèrdua d'un ser estimat, es 

tallaven el cabell com a mostra de tristesa. Davant 

això, milers de dones al voltant del món s'han tallat 

el pèl de manera pública (en vídeos d'internet o 

manifestacions) com a acte de solidaritat amb la 

revolució encara present a l'Iran. 

 

L'actual règim obliga les dones iranianes a utilitzar 

un vel en tots els llocs públics. Així mateix, els cossos 

de seguretat "moral" esmentats anteriorment, 

tenen potestat absoluta per a parar a qualsevol 

dona i examinar que porti el cos i el cabell ben tapat, 

el vel "correctament" col·locat, "roba no massa 

acolorida o ajustada", és a dir, potestat absoluta per 

a exercir control sobre els seus cossos. 

 

Aquest moviment que s'ha alçat després de la mort 

de Mahsa Amini rebutja l'ús del vel com a obligació 

defensant el dret a la llibertat d'elecció, fet davant 

el qual les autoritats a l'Iran estan responent de 

manera repressiva, detenint i agredint a les i els 

manifestants.  

Les protestes segueixen avui dia i fins i tot en l'àmbit 

internacional les dones s'estan unint a través de les 

xarxes amb actes solidaris com tallar-se el pèl o 

difondre les notícies del que ocorre al país. 

 

Mahsa Amini s'ha convertit en un símbol de 

representació de les dones de l'Iran i les condicions 

sota les quals viuen en un règim opressor, la qual cosa 

al principi va començar com un moviment contra el 

tracte que rebien les dones, s'ha transformat en un 

moviment que exigeix el canvi d'aquest mateix règim. 

Des de l'inici de les manifestacions es calcula que han 

mort més de 400 persones en les protestes i es preveu 

que continuaran augmentant.Com podem comprovar, 

la mort de Mahsa Amini és només una entre les moltes 

que estan ocorrent i que han ocorregut per a les dones 

iranianes, no obstant això, aquesta marca el 

començament d'una revolució. 
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