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Współczesny Iran od ponad trzech dekad oficjalnie jest krajem wyznaniowym. 

Rewolucja z 1979 r. wymierzona przeciwko autorytarnej polityce szacha Mo-

hammada Rezy Pahlaviego doprowadziła do radykalnej zmiany systemu pań-

stwa. Oficjalna islamizacja kraju stała się głównym elementem strategii w od-

budowie tożsamości narodowej, nadszarpniętej zwesternizowaną polityką sza-

cha. Modernizacja Iranu, nazywana „białą rewolucją”, której autorem był Mo-

hammad Reza, przeprowadzana była w oparciu o obce, zachodnie wzorce, a jej 

rozmach i charakter kłócił się z irańską tradycją. Wprowadzane od 1963 r. re-

formy jak i sposób ich wdrażania ignorowały tło i kontekst społeczny, będący 

przedmiotem zmian. Protesty wobec radykalnej i nieznoszącej sprzeciwu poli-

tyce monarchy, którą  utożsamiono z nową formą kolonializmu, doprowadziły 

do rewolucji, a w jej następstwie zaistniał zwrócony ku tradycji, islamski Iran.  

Zmiana systemu doprowadziła jednak do zastąpienia nowoczesnego re-

żimu reżimem opartym o fundamentalnie religijne wartości. W Islamskiej Re-

publice Iranu religia i tradycja patriarchatu składają się na kontekst, w oparciu  

o który władza legitymuje swój autorytet w kontrolowaniu społeczeństwa. Ka-

tegoriami regulującymi postępowanie Irańczyków są czynności i miejsca, okre-

ślane przez władzę jako halal, i haram, to co dozwolone i zakazane w świetle 

muzułmańskiego prawa szariatu. Liczne obostrzenia nałożone na Irańczyków,  

a związane z wizją państwa opartego na ideologii muzułmańskiej, zakładają 

regulacje życia społecznego w oparciu o genderową linię demarkacyjną. Wpro-

wadzenie mechanizmów segregujących przestrzeń publiczną ze względu na 
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płeć, prawnej i społecznej egzekucji zakazów i nakazów odnoszących się do 

moralnego funkcjonowania obywateli i upolitycznienie islamu powoduje szereg 

frustracji wśród Irańczyków. Choć pewnego rodzaju rekompensatą społecznej 

kontroli jest sfera przestrzeni prywatnej, w którą reżim obecnie coraz rzadziej 

ingeruje, narzucane wzorce są coraz częściej podważane a potrzeba i determi-

nacja w podejmowaniu prób negocjacji oficjalnego dyskursu widoczne są nie 

tylko budzącej powszechne zainteresowanie kwestii kobiet. Jakkolwiek struktu-

ry patriarchalne niechętnie adaptują społeczne transformacje, ze względu na 

urbanizację, postęp technologiczny i dostęp do edukacji, w tym wysoki wskaź-

nik osób studiujących, zmienia się sposób życia i nastawienie Irańczyków. 

Szczególnym przykładem ilustrującym zmiany w sposobach postrzegania ist-

niejących ról społecznych w kontekście wymogów współczesności są grupy 

młodych Irańczyków, coraz lepiej wykształconych, mieszkających w miastach 

20 – 30 latków. 

W niniejszym artykule chciałabym skupić się na niektórych aspektach 

zmian zachodzących w nastawieniu i działaniu młodych ludzi, określanych 

mianem „dzieci rewolucji”. Nazwa ta odnoszona jest do pokolenia, które przy-

szło na świat krótko po wydarzeniach z okresu rewolucji z 1979 r. Współczesne 

tendencje opierają się na różnych strategiach adaptacyjnych poszerzających 

granice sfery prywatności. W przypadku części grupy, autorytarna polityka 

rządu prowadzi do podważania zasad, na których opiera się system, i odrzuce-

niu „zakazującego i surowego Boga”. Efektem staje się zjawisko określane 

przez nich samych, jak pisze Pardis Mahdavi w książce pt. Passionate Upri-

sings: Iran’s Sexual Revolution, jako „seksualna rewolucja”. Polem jej działań 

są nie tylko zmiany w aktywności seksualnej ale i w znacznej mierze rzeczywi-

stość on-line, która popularyzuje się ze względu na coraz wiekszy dostęp do 

internetu. Kolejny aspekt oporu względem oficjalnej ideologi odnosi się do tak 

zwanego dress code’u. Za pomocą zmian, z pozoru błahych, wprowadzanych 

do tradycyjnej interpretacji hidżabu
1
,  czy poprzez noszenie odzieży i obuwia 

marek z wyraźnym logo, które nie są dostępne oficjalnie w Iranie, młodzi mani-

festują swój sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości. 

Zmiany zachodzą także wśród tej części młodego społeczeństwa, która 

pozostaje w emocjonalnym związku z tradycją i jest przywiązana do religii. 

                                                           
1
  Hidżab jest kategorią dotyczącą i regulującą przestrzeganie kodeksu zachowań 

opartego na zasadach religijnej moralności. Odnosi się zarówno do właściwego 

ubioru, jak i do sposobu zachowania w sferze publicznej.  
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Konflikt pomiędzy dążeniami emancypacyjnymi a wartościami muzułmańskimi 

prowadzi do zjawiska „kulturowej ambiwalencji”, która – jak zauważa Farhad 

Khosrokhavar – demonstruje się nie tylko w potrzebie prowokowanych dyskusji 

na gruncie nowoczesnego islamu, lecz również w realnym podważaniu dominu-

jących autorytetów, czego przykładem był Ruch Zielonych 2009, wyrażający 

sprzeciw wobec oficjalnej polityki rządu. 

Seksualna rewolucja młodych. Przesuwanie granic tego, co haram 

Szacuje się, że spośród ok. 12 mln
2
 ludzi zamieszkujących miasto i okręg Tehe-

ranu, stolicy Iranu, 9 mln znajduje się poniżej 30. roku życia. Młodzi dorośli 

stanowią niemal 2/3 populacji współczesnego Iranu i mają wyższy wskaźnik 

społecznej ruchliwości niż poprzednia generacja. Są też relatywnie lepiej wy-

kształceni i aktywni zawodowo. Choć nazywani są „dziećmi rewolucji“ i należą 

do, wydawać by się mogło, konserwatywnego świata Islamskiej Republiki, 

zaskakująco liczebna ich cześć w sposób sceptyczny podchodzi do oficjalnej 

ideologii kraju
3
. Przytłoczeni zasadami społecznej kontroli, zniechęceni do pu-

blicznego wyrażania własnych opinii, niechętnie angażują się w politykę, prze-

konani że i tak mało mogą zdziałać, jeżeli nie będą popierać dominujących op-

cji. Reżim posługujący się retoryką dwuznaczności, dostosowujący się do 

sprzyjających okoliczności i używający jako aparatury egzekucyjnej siły  

i przemocy, budzi w nich odrzucenie. Historia ostatnich trzech dekad pokazuje, 

że zmiany, jeżeli są możliwe, okupić należy dużą liczbą ofiar, a i to nie gwaran-

tuje powodzenia. Irańczycy są już zmęczeni walką i nie chcą więcej umierać dla 

kraju.  

 Narzędziem przemian, jakie można zaobserwować u młodego pokolenia 

Irańczyków, zwłaszcza pochodzących z dużych miast, wydają się społeczne 

komunikaty za pomocą ubioru, sposobu upięcia i koloru hidżabu u dziewcząt, 

czy podejmowania prób spotkań w grupach płciowo mieszanych. Wiele mło-

dych mieszkanek i mieszkańców Teheranu biorących udział w badaniach pro-

wadzonych przez P. Mahdavi, czuje się partycypantami seksualnej i społecznej 

                                                           
2
  Por. P. Mahdavi, Who will Catch Me if I Fall? Health and the Infrastructure of Risk 

for Urban Young Iranias, [w:] Contemporary Iran; Economy, Society, Politics; 

Nowy York 2009, s. 150. 
3
  Por. ibidem. 
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rewolucji
4
. Trend ten godziłby w moralny system ideologii muzułmańskiej, na 

której rząd opiera i poprzez którą legitymizuje swoją władzę.  

 Seksualna rewolucja (enqelab-e-jensi), oprócz aspektu cielesnego doty-

czy w znacznej mierze zmiany seksualnego dyskursu. Poprzez sposoby zacho-

wania popychane i nieco rozluźniane zostają granice wyznaczone przez obliga-

toryjną islamską moralność. Idąc ulicami większych miast, a zwłaszcza Tehera-

nu, bardzo często można spotkać młode kobiety ubrane w obcisłe manteau, 

nowoczesną wersję klasycznego irańskiego czadoru i nonszalancko zarzuconą 

na głowę chustę, która nieprzepisowo odkrywa włosy. Wbrew stereotypom, że 

jest to zachowanie symptomatyczne dla młodych ludzi pochodzących 

z bogatych rodzin północnego Teheranu, obecnie jest ono spotykane także  

w innych częściach miasta jak i poza stolicą, np. w Isfahanie czy nawet mniej-

szych miastach, jak położony na północ Raszt. Nie jest to tylko znak mody 

obecnych czasów, ale i sposób komunikowania niezgody na narzucany przez 

rząd „właściwy styl”, a co za tym idzie – sygnał dla władzy. Rewolucyjny styl 

ubierania dotyczy nie tylko dziewcząt; młodzi mężczyźni chętnie zakładają 

obcisłe koszulki i stylizują włosy wbrew tradycyjnej modzie. Młodzi chcą być 

atrakcyjni, chcą się podobać i jak ich rówieśnicy na świecie eksperymentują 

z makijażem, ubiorem, modnymi dodatkami, kreując swój image. Jest to o tyle 

łatwe, że w Iranie nie brakuje centrów handlowych na wysokich poziomach,  

a niektóre popularne sieci modnej odzieży zachodniej mają tam swoje sklepy. 

Marki, które oficjalnie są w Iranie niedostępne — również te z niższych półek, 

bardzo popularne wśród młodych kobiet na całym świecie, takie jak H&M czy 

ZARA — można zdobyć na czarnym rynku. Podobnie jest z butami znanych 

firm sportowych: te, których nie można oficjalnie kupić, osiągają wartość bar-

dziej pożądanych. Powszechnie dostępne, przestałyby być tak bardzo pożądane 

i postrzegane jako symbol zmieniającej się kultury młodych dorosłych
5
.  

 Należy mieć na uwadze, że Irańczycy także ulegają wpływom mody. 

Wzorce, które często wyznaczane są przez zachodnie inspiracje, dotyczą nie 

tylko kwestii ubioru i  gadżetów, ale także muzyki. Ze względu na postęp tech-

nologiczny i coraz szerszy dostęp do internetu młodzi Irańczycy mają kontakt 

ze światowymi nowinkami. Choć w miejscach publicznych telewizja satelitarna 

oficjalnie jest zakazana, charakterystyczne „talerze” są częstym elementem 

                                                           
4
  Por. P. Mahdavi, Passionate Uprisings: Iran’s Sexual Revolution; Stanford 2008,  

s. 300. 
5
  Por. P. Mahdavi, Who will Catch Me..., s. 189. 



Monika Kołodziej 
 

84 
 

irańskiego krajobrazu. Domowy dostęp do zagranicznych kanałów, w tym stacji 

muzycznych jest niemal powszechny. Jak pisze Hooman Majd: „W kraju, gdzie 

rozrywka poza domem jest bardzo ograniczona, a w domu państwowa telewizja 

nie dostarcza rozrywki, zestaw satelitarny odbierający sygnał telewizji europej-

skich i znad Zatoki Perskiej to nie tyle luksus, ile konieczność“
6
. 

Mniej rozpowszechniony, ale systematycznie zyskujący na popularno-

ści, jest domowy dostęp do internetu
7
. Choć łącza są celowo spowolniane,  

a takie strony jak Facebook czy CouchSurfing oficjalnie zakazane, Irańczycy 

nie zrażają się. Podczas gdy w 2000 r. wskaźnik osób posiadających łącze inter-

netowe, zgodnie z danymi Banku Światowego, wskazywał 1 na 100, już w 2010 

r. dostęp do sieci miało 13 na 100 mieszkańców
8
. Powszechne jest też omijanie 

rządowych blokad niektórych stron internetowych za pomocą zagranicznych 

serwerów proxy, co powoduje, że znaczna część młodych osób ma swoje konta 

na takich portalach społecznościowych jak Facebook czy Twitter. 

 Ponieważ reżim dąży do normatyzacji ludzkich zachowań, wyglądu, 

pacyfikacji seksualności i potrafi też być w tym brutalny, młodzi Irańczycy  

i Iranki w gestach protestu wybierają drogę bezpieczniejszą. Noszenie sporto-

wych butów niedostępnej oficjalnie marki i z wyraźnym logo, czy założenie 

chustki z metką i inicjałami „DKNY“, której także teoretycznie nie można na-

być w Iranie, jest czasem czymś więcej niż elementem garderoby i chwilową 

rozrywką
9
. Buty markiAdidas, słuchawki na uszach czy obcisłe ubrania są wy-

razem niezgody, ale i częścią pewnego prądu, który choć czerpie swoje inspira-

cje z zachodniej mody, trawiony jest na irański sposób i w specyficznym, irań-

skim kontekście. 

 Młodzi Irańczycy wyznaczający trendy w swoim otoczeniu zazwyczaj 

pochodzą ze środowisk wykształconych i w miarę zamożnych, ciężko jednakże 

określić je precyzyjnie, gdyż pojęcie klasy społecznej jest tu bardzo płynne. 

Często jednak definiowane bywa z uwzględnieniem dzielnicy zamieszkania
10

. 

Przyjęło się w opinii publicznej, że północny Teheran to obszar wyższej klasy,  

a im bardziej na południe – tym mniej wykształceni i ubożsi mieszkańcy. Grupy 

                                                           
6
  H. Majd, Ajatollah śmie wątpić; Kraków 2010, s. 91 

7
  W Iranie bardzo powszechne są kafejki internetowe, z których korzystać mogą  

w tym samym pomieszczeniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 
8
  Bazy danych Banku Światowego [on-line:] www.data.worldbank.org [14.03.2012] 

9
  Por. P. Mahdavi, Who Will Catch Me…, s. 189. 

10
  Por. ibidem, s.153. 

http://www.data.worldbank.org/
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modnych młodych dorosłych zostały dostrzeżone nie tylko przez rówieśników 

podglądających ich styl, ale i przez czołowych polityków. Podczas kampanii 

wyborczej w 2005 r. zabiegali oni o ich poparcie. Były prezydent Hashemi Ra-

fsandżani starał się więc o względy młodych ludzi np. jeżdżących samochodami 

sportowymi typu hatchback czy ubierających się w pewien określony sposób. 

Starał się być nowoczesny i trafić w ich gust, organizując koncerty i udzielając 

wywiadów telewizyjnych nie szablonowo w studiu, ale na świeżym powietrzu. 

Skoro zatem, jak podkreśla Mahdavi, grupa ta, a pośrednio i jej naśladowcy, 

staje się obiektem zainteresowania przedstawicieli islamskiej sceny politycznej 

– jej znaczenie nabiera rozpędu
11

. 

  

 Przemiany obyczajowe jakie obserwujemy pośród młodych ludzi we 

współczesnym Iranie, a zwłaszcza w środowiskach miejskich, są bardzo złożo-

ne. Seksualna rewolucja odbywa się też za drzwiami mieszkań, gdzie jak pisze 

A. Moaveni, młodzi łykają ecstasy, urządzają orgie i „generalnie zawstydzają 

Amsterdam”
12

. Młodym dorosłym udało się wygospodarować większą prze-

strzeń w puli społecznych zachowań, choćby poprzez posiadanie własnego 

mieszkania, gdzie mogą zapraszać znajomych i bez skrępowania spędzać czas. 

Zwrócili na siebie także uwagę polityków, którzy dostrzegają w nich grupę 

potencjalnych wyborców. W tym kontekście irańska młodzież dopiero rozpo-

czyna walkę z reżimem. Wydaje się, że bunt opierają na używaniu swego ciała, 

co może prowadzić do ryzykownych społecznie zachowań. Biorąc pod uwagę 

niewystarczającą edukację w sprawach seksu i ogromu zagadnień z tym zwią-

zanych, takich jak formy zabezpieczeń, ciąża, aborcja, choroby weneryczne itp., 

młodzież może dużo przegrać
13

. 

 W związku z moralną polityką rządu, ingerującą w sposoby postrzega-

nia seksualności, strategią segregacji płci i bezwzględnym zakazem przedmał-

żeńskiego seksu, u młodych ludzi budzi się ogromna frustracja. Dostęp do por-

nografii spoza Iranu i rodzimy przemysł porno jako część kulturowego oporu 

mają wpływ na wiele aspektów związanych z seksem, które nie są regulowane 

przez prawo czy edukację. Zgodnie z raportem
14

, średnio 12 mln ludzi odwiedza 

irańskie strony pornograficzne, z czego odnotowano, że jedna z nich miała 

                                                           
11

  Por. ibidem, s. 154. 
12

  Por.K. Talattof, Modernity, Sexuality, and Ideology in Iran: The Life and Legacy of  

a Popular Female Artists; Nowy York 2011, s. 240. 
13

  P. Mahdavi, Who will Catch Me..., s. 189. 
14

  Por. K. Talattof, op. cit., s. 227. 
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25,000 wejść na dzień.  Przekłada się to na zacieśnianie polityki rządu wobec 

społecznej aktywności kobiet, które wyrażając publicznie swoje aspiracje i mo-

dernistyczne poglądy muszą okazać przy tym swą moralność, religijność, 

a nawet antyzachodnie preferencje. Zachód bowiem kojarzony jest z tym co 

nieislamskie, co od lat próbowało wyprzeć rodzimą tożsamość. 

 Zmiany nastawienia generacji młodych w sprawach podejścia do seksu, 

w tym aspekty poruszanego tu tematu seksualnej rewolucji, dostarczają kolej-

nych powodów do dyskusji na temat nowoczesności i seksualności w wysoce 

ideologicznym społeczeństwie Iranu. W jego współczesnej historii mamy do 

czynienia nie tyle z zagadnieniem samej modernizacji, ale jak pisze K. Talattof, 

z odpowiedzią  na te zagadnienia
15

. Szach pragnący unowocześnić kraj  

w duchu standardów zachodnich i dorównać do panujących w „cywilizowanym 

świecie“ trendów, uruchomił program tzw. białej rewolucji. Wprowadzane re-

formy były narzucane społeczeństwu bez uprzedniego przygotowania gruntu 

pod zmiany. Ludność o silnej tradycji, kulturze opartej w znacznej mierze na 

wartościach muzułmańskich, została skonfrontowana z nowoczesnością w wer-

sji zwesternizowanego władcy. Natomiast reakcja muzułmańskich ideologów 

zasadniczo opiera się na quasi odpowiedzi, podpierając się religią także nie 

pociąga za sobą żadnych fundamentalnych, systematycznych przygotowań spo-

łeczeństwa wobec problemów współczesności.  

Teoretyzując zmiany. Modele modernizacji ról płciowych   

F. Khosrokhavar wyróżnia dwa dominujące typy w procesie modernizacji ról 

społecznych w obrębie młodego pokolenia Iranu
16

. W dużych miastach, takich 

jak Teheran, dochodzi do znacznie posuniętej sekularyzacji, zasady religijne są 

niemal powszechnie podważane, a zakazy dotyczące sposobu spędzania wolne-

go czasu nagminnie naginane lub łamane. Młodzi ludzie, dwudziestokilku-,  

trzydziestolatkowie, spotykając się u siebie w domach w mieszanych (kobiety  

i mężczyźni) towarzystwach grają w karty, słuchają muzyki, tańczą, niektórzy 

palą haszysz... Ci, których na to stać, piją zakazany alkohol, który można kupić 

od irańskich chrześcijan
17

 lub na granicy z Turcją. Niektórzy, biedniejsi i/lub 

                                                           
15

  Por. ibidem, s.7. 
16

  Por. F. Khosrokhavar, Post-revolutionary Iranian youth, [w:] Gender in Contempo-

rary Iran. Pushing the Bounaries; Padstow, Cornwall 2011, s. 116. 
17

Jako chrześcijanie mają prawo do produkcji wina, wykorzystywanego  

w nabożeństwach. 
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mający takie możliwości, sami go produkują. Fakt, że z założenia nie mogą 

oficjalnie i publicznie spędzać w taki sposób czasu, tłumaczą niereformowal-

nym wpływem duchowieństwa. Choć, jak pisałam wcześniej, pewne próby 

przełamania tego typu granic w sferze publicznej są coraz częściej podejmowa-

ne, wiążą się ze sporym ryzykiem. Mogą spowodować powstanie plotek, znisz-

czyć reputację i prowadzić do ostracyzmu społecznego, choćby nawet w są-

siedzkich kręgach, czy co gorsza w miejscu pracy. Jest to o tyle niekomfortowe, 

że istnieje prawdopodobieństwo odniesienia tej opinii także do pozostałych 

członków rodziny. Wiele zachowań uzależnionych jest więc nie tylko od odwa-

gi, ale i środowiska, w którym ewentualnie mogłyby być podejmowane. Oczy-

wiście budzi to frustrację i pogardę dla takiego stanu rzeczy. Jeżeli tak banalne 

zajęcia jak taniec czy aerobik są zakazane, a złamany zakaz może być penali-

zowany, co wyjaśniane jest boskim prawem i wolą – młodzi ludzie nie chcą 

wierzyć w takiego Boga.  

Drugi trend dotyczy tej części społeczeństwa, która czuje związek 

z religią, stara się nie łamać jej zasad i nie oddziela wyraźnie sfery rządowej od 

religijnej. Zmiany, jakim podlegają tego typu grupy, odnoszą się do nowych 

sposobów adaptacyjnych reguł islamu wobec wymogów współczesności. W ten 

nurt wpisuje się tzw. muzułmański feminizm, posługujący się narzędziem rein-

terpretacji klasycznych tekstów i forsujący zmiany w tradycyjnym, androcen-

trycznym prawie. Przyglądając się z boku takim mechanizmom, niejednokrotnie 

można odnieść wrażenie, że ludzie pragną żyć na swój własny sposób, ale jed-

nocześnie nie mogą lub nie chcą łamać praw religii a więc i obyczaju. Pertraktu-

ją wobec tego z Bogiem, szukając furtek w systemie. To ludzie walczący  

o wolność decyzji, ale nie przeciw tradycji i religii.  

 Taka kultura dwuznaczności ma według Khosrokhava niezaprzeczalnie 

pozytywne efekty
18

. Osłabia poczucie winy wywołane przekraczaniem religij-

nego tabu u osób przywiązanych do wartości islamu i jednocześnie rozrywa 

mury wzniesione w imię patriarchalnych interpretacji. Z jednej strony jest dzia-

łaniem typowo instrumentalnym, a z drugiej – szczerym wyrazem dobrej woli, 

sprawiającym, że możliwa jest demokratyzacja zachowań bez widocznego ze-

rwania z zasadami. Nie odcinając się od przeszłości i najbliższego środowiska, 

ale szukając furtki, nie powodują u siebie poczucia pustki, jakie wywołałoby 

bezrefleksyjne złamanie tabu. Gdyby nie mechanizm kulturowej ambiwalencji, 

wielu młodych ludzi, którzy wzięli udział w demonstracjach wyrażających swój 

                                                           
18

  Por. F. Khosrokhavar, op. cit., s. 117. 
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sprzeciw wobec sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2009 r., nie działa-

łoby w imię islamu. W masowych protestach, podważając autorytet religijnych 

rządów, domagali się uznania realnego poparcia, jakie w ich przekonaniu uzy-

skał w głosowaniu Mir–Hosain Mussawi. Część demonstrantów wyszła na ulice 

jako zadeklarowani, wierzący muzułmanie.  

Nowy typ sekularyzacji w ramach islamu. Ruch Zielonych 2009  

Sekularyzacja lat 70. związana była polityką prowadzoną przez szacha Mo-

hammeda Rezę, którego wizja wobec Iranu opierała się, jak już wpomniałam 

wcześniej, na założeniach zaczerpniętych z zachodnich wzorów. Deprecjacja 

religii wywołała ruch sprzeciwu, który wpisywał się w antyrządowe nastroje 

społeczeństwa. Religia była jedną z twarzy rewolucji, ruch przybierał na sile 

pod przywództwem takich nazwisk jak Ali Shari’ati czy Ruhollah Chomeini,  

i nie był demokratyczny w swych czołowych założeniach. Demokratyczny cha-

rakter obecnych rządów jest wynikiem nowego typu sekularyzacji  

w obrębie islamu
19

. Legitymizowana religią władza ze względu na społeczne 

naciski w kierunku egalitaryzmu i tolerancji, w niektórych punktach poszła na 

ustępstwa.  

Młode pokolenie nie podziela takiej pewności co do zasad wiary, jaka 

towarzyszy choćby ich rodzicom. Często znajduje się gdzieś pośrodku. Z jednej 

strony zasady funkcjonowania w sferze publicznej wymagają od nich odpo-

wiedniego zachowania w zgodzie z nauką religii, z drugiej zaś ci sami ludzie, 

którzy egzekwują zasady ich przestrzegania, ignorują ich potrzeby i prawa. 

Ruch protestujących, przeciwko wynikom wyborów w 2009 r., nazywany „zie-

lonym“, był wyrazem frustracji wobec autorytarnej polityki rządu. Demonstra-

cje, które rozpoczęły się w dzień po ogłoszeniu oficjalnych wyników 12 czerw-

ca i zwycięstwie konserwatywnego kandydata Mahmuda Ahmadinedżada, po-

mimo ostrzeżeń i sprzeciwu władzy przeprowadzane były w większych mia-

stach Iranu, jak Ishafan, Shiraz, Meszhed czy Ahwaz. Rząd zareagował, tysiące 

manifestantów zostało pobitych, setki aresztowano, były też ofiary śmiertelne, 

co do liczby których oficjalne statystyki znacznie różnią się od nieoficjalnych
20

. 

                                                           
19

  Por. ibidem, s. 110. 
20

  Nieoficjalne źródła podają liczbę ok. 150 osób, natomiast władze 38. Por. Chaos 

prevails as protesters, police clash in Iranian capital [on-line:] 

http://articles.cnn.com/2009-06-20/world/iran.election_1_protesters-riot-police-

president-mahmoud-ahmadinejad?_s=PM:WORLD ), [23.09.2012]; Iran protesters 
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Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym siłę protestów była śmierć 26-letniej 

Nedy Agha Soltan, która została zastrzelona w Teheranie przez snajpera, stojąc 

razem z ojcem z boku tłumu demonstrantów
21

. Jeden z uczestników znajdujący 

się nieopodal nagrał telefonem śmierć dziewczyny, której zakrwawiona twarz 

stała się symbolem ofiar Zielonego Ruchu
22

. Przebieg manifestacji Irańczycy 

relacjonowali na bieżąco w internecie, zamieszczając zdjęcia, nagrania i komu-

nikaty na portalach społecznościowych. Nagranie szybko obiegło świat i zostało 

udostępnione w serwisie Youtube, zwracając uwagę opinii publicznej na opre-

syjny charakter polityki Islamskiej Republiki Iranu.  

Przez następne sześć miesięcy atmosfera nadal była napięta, a kolejne 

demonstracje wyrażały już sprzeciw wobec nie tylko Ahmadinedżada, ale  

i systemu Islamskiej Republiki oraz niechęć względem Duchowego Przywódcy, 

który otwarcie potępiał Zielony Ruch. Studenci byli szczególnie aktywną grupą 

biorącą udział w protestach. Oto kilka haseł, jakie padały podczas manifesta-

cji
23

: „Śmierć dyktatorowi“, „Chamenei jest mordercą“, „Śmierć Rosji“ (Rosyj-

ski rząd jako pierwszy uznał prawomocność wyboru M. Ahmadinedżada na 

urząd prezydencki). W trzydziestą rocznicę ataku na ambasadę USA i antyame-

rykańskich demonstracji 4 listopada, krzyczano: „Obamo, jesteś z nami – czy 

z nimi?“  

Manifestacje towarzyszyły wszystkim publicznym wydarzeniom, m.in. 

takim jak grudniowe: Dzień Studenta, upamiętniający śmierć trzech zamordo-

wanych przez reżim szacha studentów, obchody w związku ze śmiercią ajatol-

laha Montazariego, który zagorzale krytykował Ahmadinedżada, czy islamskie 

święto Aszura, najważniejsze w szyizmie imamickim. Podczas obchodów Aszu-

ry, upamiętniającej męczeńską śmierć Alego, wnuka Mahometa, święta w któ-

rym tradycja nakazuje powstrzymać się od przemocy, wojska muzułmańskiego 

reżimu otworzyły ogień do demonstrantów.  

Przemoc polityki irańskiego rządu została szeroko i ostro skrytykowana przez 

zachodnich przywódców, jak i organizacje międzynarodowe. W solidarności 

                                                                                                                                              
'to face trial' [on-line:] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8174507.stm, 

[23.09.2012]; Iran opposition figures arrested after protests [on-line:] 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8432297.stm, [23.09.2012]. 
21

  Por. A. Milani, The Green Movement.[w:] The Iran Primer: Power, Politics, and 

U.S. Policy; Waszyngton 2009, s. 42. 
22

  Nagranie śmierci Nedy [on-line:] http://www.youtube.com/watch?v=b5KBrsz1oxs, 

[23.09.2012] 
23

  Por.  A. Milani, op. cit., s. 42. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8174507.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8432297.stm
http://www.youtube.com/watch?v=b5KBrsz1oxs
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z Irańczykami przeprowadzano demonstracje nie tylko w krajach zachodnich, 

ale i w Kuala Lumpur i Dubaju. W odpowiedzi w styczniu 2010 r. irański rząd 

ogłosił listę 60 zagranicznych organizacji, z którymi ogranicza współpracę, 

oskarżając je o próby wewnętrznej destabilizacji kraju. Na czarnej liście znala-

zły się  m.in. BBC, Human Rights Watch czy East European Democratic Cen-

tre
24

. Władze ograniczyły dostęp do internetu i zamknęły czasopisma przychyl-

nie odnoszące się do Zielonego Ruchu. Pokazowe procesy, jakie zorganizowano 

aresztowanym uczestnikom manifestacji, miały na celu uzasadnienie działań 

rządu jako aktów antyterrorystycznych. Więźniów zmuszano do telewizyjnych 

wypowiedzi obarczających odpowiedzialnością amerykański rząd, który po-

przez Zielony Ruch miał osłabić islamską władzę. Zarzuty dotyczące gwałtów, 

pobić, tortur i zgonów aresztowanych w więzieniach głównie dementowano, 

tłumacząc śmierć przetrzymywanych np. infekcjami wirusowymi
25

. Protesty  

z 2009 r. były zdecydowanie demokratyczne i miały miejsce w wielu irańskich 

miastach. Nie będę szerzej poruszać ich dalszych konsekwencji, gdyż to temat 

na osobną pracę. Warto jednak zauważyć, że były one w mniejszym stopniu 

dynamiczne w średniej wielkości ośrodkach niż w większych. F. Khosrokhavar 

pisze, że w mieście takim jak Qom
26

, gdzie społeczeństwo światopoglądowo 

znajduje się pomiędzy teokracją a demokracją, preferując raczej kombinacje 

obu systemów
27

, dla młodych ludzi dużą rolę odgrywa kultura dyskusji. Nowe, 

demokratyczne prądy mieszają się z tradycyjnym szacunkiem do religii ojców, 

nie są, jak na przykład w Teheranie, bardziej oczywiste i łatwiej przyswajalne. 

W Qom, mieście-symbolu intelektualnej siły duchowieństwa i miejscu piel-

grzymek, także doszło do demonstracji i anty-rządowych zamieszek. Jednak, 

jak zauważa H. Majd, „zielona demokracja” miała także poparcie wśród niektó-

rych duchownych, opierała się więc na swych własnych ajatollahach. Demokra-

cja irańska jest więc specyficznym tworem pokazującym wielopłaszczyznowość 

i zróżnicowanie społeczeństwa. 

                                                           
24

  Por.: Iran 'bars co-operation with foreign groups' [on-line:] http://news.bbc.co.uk/ 

2/hi/middle_east/8441376.stm [23.09.2012]. 
25

Por. Iran admits 4,000 June detentions [on-line:] http://news.bbc.co.uk/ 

2/hi/middle_east/8195586.stm, [23.09.2012]; Iran jail rape claims 'baseless [on-

line:] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8196940.stm [23.09.2012]. 
26

  Qom jest jednym z najważniejszych miast szyickiego islamu na świecie, jako 

ośrodek itelektualny teologów i duchownych. Oddalone ok. 150 km. od Teheranu; 

Populacja z 2006 r. wg rejestru światowego: 959 116 osób. 
27

  Por. F. Khosrokhavar, op. cit., ss. 117 - 118. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8196940.stm
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Być może nigdy nie będzie można zdefiniować jej tak, by pogodzić 

wszystkich Irańczyków, lecz akurat na to niedookreślenie wszyscy się godzą. 

Wydarzenia latem 2009 roku były bez wątpienia ważnym, wręcz niezbędnym 

krokiem w rozwoju demokracji w w Republice Islamskiej i być może najlepszą 

rzeczą jaka mogła się przytrafić młodemu państwu walczącemu o samoidenty-

fikację (...) Pod tym względem wszyscy Irańczycy nazywają się Zieleń. W 2009 

roku islamski Iran otrzymał potrzebny mu impuls do zakończenia trzydziesto-

letniego okresu swych początków
28

. 

Podsumowanie 

Przedstawione przeze mnie przemiany zachodzące we współczesnej Islamskiej 

Republice Iranu dotyczą społecznego kontekstu krzyżujących się relacji między 

religią jako oficjalną ideologią państwa, sposobem w jaki rząd legitymizuje nią 

swój autorytet, a tendencjami emancypacyjnymi wyrażanymi w zachowaniach 

młodego pokolenia. Aby przybliżyć dynamizm zmian, skupiłam się na jednej 

z dwóch – obok kobiet – grup traktowanych w pierwszej dekadzie po rewolucji 

jako „aktorzy drugiego planu“
29

, mianowicie generacji młodych. 

Na zmiany, jakie zachodzą w Iranie, należy spoglądać nie tylko od stro-

ny formalnej, ale i – a może przede wszystkim – mentalnej. Dwie trzecie popu-

lacji kraju stanowią młodzi dorośli przed 30. rokiem życia. Biorąc pod uwagę 

niektóre czynniki, takie jak publiczny dostęp do bezpłatnej edukacji, w tym 

uniwersyteckiej (szacuje się, że rocznie studia kończy niemal 750 000 osób
30

)  

i fakt, że Islamska Republika ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników 

wzrostu populacji miejskiej – od 1950 do 2002 r. proporcje te wzrosły z 27 do 

60%
31

, a w ciągu kolejnych 4 lat o kolejnych 8 punktów procentowych
32

 – nale-

ży zwrócić szczególną uwagę na grupę młodych, mieszkających w miastach, 

coraz lepiej wykształconych ludzi, mających dostęp do nowoczesnych techno-

                                                           
28

  H. Majd, Demokracja Ajatollahów. Wyzwanie dla Iranu; Kraków 2011, ss.105 – 

106. 
29

  Por. A. Gheisari, Contemporary Iran: Economy, Society, Politics; Nowy York 2009,  

s. xviii. 
30

  Na podstawie: Roczny przegląd 2004 r., Centralny Bank Islamskiej Republiki Iranu 

[on-line:] http://en.tpo.ir/UserFiles/File/Annual1383e.pdf [14.03.2012]. 
31

 Por. IRAN: Focus on reverse migration [on-line:] http://www.payvand.com 

/news/03/nov/1135.html [23.09.2012]. 
32

 Por. Population Reference Bureau [on-line:] http://www.prb.org/Publications 

/Datasheets.aspx [23.09.2012]. 
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logii. Rzeczywistość obwarowana szeregiem religijnie legitymizowanych zaka-

zów jest polem konfrontacji ich własnych poglądów i aspiracji związanych  

z wymogami i trendami współczesności. Omówione przeze mnie strategie adap-

tacyjne i tendencje przemian wskazują, że młodzież i młodzi dorośli coraz bar-

dziej krytycznie podchodzą do zastanego porządku i kwestionują zasadność 

wielu aspektów polityki reżimu. 

Przeszło trzy dekady Islamskiej Republiki Iranu wzmocniły poczucie 

narodowej tożsamości, ale i swą twardą polityką kontroli społeczeństwa wywar-

ły rozczarowanie także wśród religijnej części obywateli. Biorąc pod uwagę 

młodą generację Irańczyków, upolitycznienie przez rząd islamu i posługiwanie 

się jego autorytetem jako narzędziem nadzoru, w licznych przypadkach prowa-

dzi do tego, że ta tożsamość bywa podważana. Wiele wskazuje, że Islamską 

Republikę czekają kolejne poważne zmiany, młodzi ludzie stają się coraz starsi 

i kiedyś przecież też przejmą władzę. 
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Abstrakt 

Artykuł dotyczy przemian społecznych zachodzących we współczesnym Iranie. 

W kraju tym, będącym od ponad trzydziestu lat państwem wyznaniowym, mło-

de pokolenie (tak zwane „dzieci rewolucji”) podchodzi w dużej mierze scep-

tycznie do oficjalnej ideologii i do tradycji. Uwidacznia się to w opisywanych 

przez autorkę zjawiskach, takich jak seksualna rewolucja, modernizacja ról 

płciowych czy działalność tzw. Zielonego Ruchu. Młodzi ludzie przejawiają 

więc tendencje emancypacyjne, stojące często w sprzeczności z legitymizowa-

nymi religijnie zakazami i nakazami władz.  

http://www.data.worldbank.org/
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Abstract 

The article deals with social transformations in contemporary Iran. In the coun-

try that was a confessional state for more than thirty years, young generation - 

so-called 'childern of the revolution' – think with a grain of salt about official 

ideology and tradition. Such scepticism may be seen in many situations which 

authoress describes, such as sexual revolution, transformation of gender roles or 

green movement activity. Young people often manifest the tendency of emanci-

pation contradictory with goverment's orders and law formed by religious legit-

imacy.


