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Declaració institucional de condemna a la violència exercida contra les 
dones i contra totes les persones que s’han manifestat per la igualtat de 

tracte a la república islàmica d’Iran 
 
 
Les practiques intimidatòries són freqüents a la República d'Iran on es vulneren 
constantment els Drets Humans d'aquelles persones que no compleixen les abusives 
regles de la dictadura islàmica. A resoltes de la mort de les joves iranianes Mahsa 
Amini i Hadis Najafi, assassinades per haver transgredit les normes que retallen els 
drets i les llibertats de les dones, es va desencadenar una onada inèdita de protestes 
on la ciutadania va començar a clamar per acabar amb la violència institucional que 
s'imposa contra la meitat de la població del país.  
 
Les forces de seguretat de l'estat iranià van respondre amb un ús desproporcionat 
de la força. Ja han mort centenars de persones en aquestes manifestacions on s'ha 
carregat indiscriminadament contra la població civil, en ocasions nins i nines 
indefensos. Moltes altres persones han estat detingudes i sotmeses a interrogatoris, 
tortures, judicis sumaríssims i, fins i tot, s'ha tengut notícia de desaparicions 
forçoses. Aquestes morts i la repressió exercida per part de les autoritats iranianes 
també foren condemnades mitjançant una declaració institucional d'aquest 
parlament el dia 4 d'octubre de 2022.  
 
Els tribunals, en aplicació de la llei islàmica, ja han condemnat a mort diverses 
persones i sol· liciten la mateixa pena a moltes altres amb clara connivència amb les 
autoritats civils per tal de soterrar la revolta popular que va provocar l'assassinat de 
les joves estudiants.  
 
El 9 de desembre assassinaren a Mohsen Shekari, de vint-i-tres anys, tres setmanes 
després d'haver-lo declarat culpable i condemnat a la pena capital en un simulacre 
de judici sense cap possibilitat d'un procés d'apel·lació. Les autoritats el declararen 
culpable del càrrec d'haver-se «enemistat amb déu» («moharebeh»), per haver 
bloquejat un carrer de Teheran en una de les protestes i «provocar la por a la població 
i haver ferit amb un ganivet un agent de seguretat».  
 
El 12 de desembre va ser executat també públicament Majid Reza Rahnavard, un 
altre jove de vint-i-tres anys, que havia participat en una de les protestes. Havia 
estat condemnat a mort en una d'aquestes farses de judici davant un "Tribunal 
Revolucionari" el 29 de novembre. Se li imputaven, entre altres delictes, haver 
assassinat dos agents de policia i el conegut «moharebeh». Abans de penjar-lo a la 
forca, les autoritats van difondre imatges del presoner realitzant «confessions» 
forçades, prova evident que havia estat sotmès a tortura.  
 
Segons un informe d'Amnistia Internacional a hores d'ara s'han identificat moltes 
més persones que corren risc de ser executades per la seva participació en les 
protestes:  

• Dotze persones condemnades a mort: Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan 
Sadrat (Sedarat) Madani, Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad 
Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi (Yasin), Hamid Ghare 
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Hasanlou, Mohammad Mehdi Karami, Sayed Mohammad Hosseini, Hossein 
Mohammadi, Amir-Nasr Azadani i un altre home del qual se'n desconeix el 
nom provinent de la província d'Alborz. 

• Tres persones jutjades per càrrecs punibles per la pena capital i que corren el 
risc de ser condemnades fermament: Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein 
Hajilou i Mohsen Rezazadeh Gharegholou. 

• Cinc persones més que poden estar a l'espera de judici o d'haver estat jutjades 
per càrrecs també punibles amb la mort: Akbar Ghafari, Toomaj Salehi, 
Ebarhim Rigi, Saleh Mirhashemi i Saeed Yaghoubi. 

 
Cal recordar que Iran ha executat ja més de 250 persones sols dins l'any 2022, 
moltes d'elles opositores al regim teocràtic islàmic.  
 
Tant Amnistia Internacional com la Federació Internacional d'Associacions de 
Futbolistes Professionals (FIFPRO) han cridat l'atenció sobre el cas d'Amir Nasr-
Azadani, que forma part del grup de condemnats a mort simplement per haver 
participat activament en la protesta per garantir els drets de les dones al seu país.  
 
El futbolista, de vint-i-sis anys, també ha estat acusat del delicte d'haver-se 
«enemistat amb déu» i té una condemna igual a la ja patida per Rahnavard o Shekari. 
La família d'Amir ha estat amenaçada reiteradament i obligada, per part de les forces 
repressores de la república islàmica, a guardar silenci de la detenció del seu parent 
a fi d'evitar la publicitat del cas, cosa que finalment s'ha produït.  
 
Per tot plegat, el Ple del Parlament de les Illes Balears declara:  
 

1. Ens reafirmam amb la totalitat del contingut de la Declaració Institucional del 
Parlament de les Illes Balears «Suport a les dones que es manifesten a favor 
dels seus drets a Iran arran de l'assassinat de Mahsa Ameni i en contra de la 
repressió que sofreix el poble iranià», aprovada per assentiment a la sessió 
plenària del Parlament de les Illes Balears el passat 4 de novembre de 2022, 
atès que malauradament no han variat les circumstàncies que l’originaren. 

 
2. Rebutjam totes les normes i costums institucionalitzats que atempten contra 

la vida i la dignitat de les dones i nines que viuen a l'estat d'Iran i reclamam a 
aquest que restitueixi immediatament la igualtat real entre homes i dones. 

 
3. Condemnam totes les accions policials i judicials que han ocasionat la mort, 

tortures i altres vulneracions dels Drets Humans a les persones que han 
participat en les protestes contra el regim teocràtic islàmic iranià per tal de 
restituir els drets i les llibertats de les dones. 

 
4. Instam el Govern d'Espanya i tota la Comunitat Internacional a exercir de la 

forma més contundent possible la seva condemna a aquests mateixos fets i a 
exigir l'alliberament de totes les persones que han estat injustament 
detingudes per la seva participació en les protestes. 

 
5. Agraïm a figures públiques d'Iran, com el futbolista Amir Nasr-Azadani, que 

hagin arriscat la seva carrera professional, la seguretat de la seva família i la 
seva vida mateixa per, emprant la seva notorietat, contribuir a construir un 
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futur millor per a les dones a Iran, i en demanam, igualment que per a la resta 
de persones encausades, el seu immediat alliberament i l’anul·lació de les 
seves condemnes de mort.  

 
 
Seu del Parlament de les Illes Balears, 21 de desembre de 2022. 
 
 
 

Aprovada per assentiment a la sessió plenària  
dels dies 20, 21 i 22 de desembre de 2022 


