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Wstęp

Współczesny Iran jest państwem o charakterze wyznaniowym, które w swoim obec

nym kształcie zostało powołane do istnienia w wyniku rewolucji islamskiej w  1979 roku, 

Wtedy to dynastię Pahlawich odsunięto od władzy, a w  miejsce monarchii konstytucyjnej 

proklamowano Islamską Republikę Iranu. System powiązania państwa ze związkami wy

znaniowymi odznacza się tym, że religia i związane z nią organizacje „spełniają nie tylko 

funkcje religijne, ale także ideologiczne, polityczne i normotwórcze”1. Państwo o takiej 

strukturze, określonej zwykle przepisami konstytucji lub ustaw, opowiada się za określoną 

religią, stojącą na uprzywilejowanej pozycji wobec pozostałych. W takich krajach wyzna

nie obywateli jest sprawą publiczną, pozostającą w kręgu zainteresowania organów pań

stwowych, a działalność władz przesycona jest treściami religijnymi2.

1 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, W arszawa 1995, s. 49.
2 Ibidem, s. 59.
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1. Uznane mniejszości religijne w  świetle konstytucji Islamskiej Republiki Iranu

Podstawowym aktem prawnym wskazującym na stosunek państwa do religii innych 

niż islam jest konstytucja Islamskiej Republiki Iranu wprowadzona w wyniku rewolucji 

islamskiej. Prace nad dokumentem rozpoczęto latem 1979 roku, natomiast ratyfikowano 

go 3 grudnia tego samego roku. 10 lat później, w wyniku referendum w dniu 28 czerwca 

1989 roku, wprowadzono do konstytucji poprawki bazujące na instrukcjach udzielonych 

przed śmiercią przez ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, duchownego i politycznego lide

ra. Współczesna irańska ustawa zasadnicza ma ściśle ideologiczny i teokratyczny charakter. 

Zniesiono w niej między innymi rozdział między władzami politycznymi i duchownymi, 

a najważniejszą postacią w  państwie ustanowiono faq ihtł, najwyższego przywódcę religij

nego i autorytet prawny4.

Jak stwierdza konstytucja Iranu, obywatele tego kraju mają równe prawa bez względu 

na przynależność etniczną — kolor skóry, pochodzenie czy język, natomiast równość ta 

nie dotyczy wyznawanej przez nich religii5. Oficjalną religią jest bowiem islam imamicki 

szkoły dżafaryckiej, ponadto akceptowani są zwolennicy innych muzułmańskich szkół 

prawnych — hanafici, szafici, malikici, hanbalici i zajdyci6. Najistotniejszym fragmentem 

konstytucji poświęconym religiom innym niż islam jest art. 13, w  którym stwierdzono, że:

Irań scy  za ra tu sztrian ie , żydzi i ch rześc ijan ie  są  jed yn ym i u znanym i m n ie jszo ściam i relig ijny
mi, k tó re  w  g ran icach  p raw a  m ają  sw o b o d ę  w  o d p raw ian iu  w ła sn y ch  cerem o n ii relig ijnych, 
a w  k w e stiach  d o ty czący ch  stan u  cyw iln eg o  i edukacji relig ijnej p o stęp u ją  zg o d n ie  z w ła 
sn ym  k o d e k se m 7.

3 Pojawiające się w  przypisach i bibliografii tytuły oraz nazwiska perskie przytaczam w  używanej na 
gruncie polskiej iranistyki transkrypcji, której opis znajduje się w  skrypcie A. Pisowicza i M. Fracyona, 
Fàrsi. Materiały do nauki języka perskiego, Kraków 1995, s. 9-11. W  przypadku perskojęzycznych  
term inów występujących w  tekście artykułu symbole powyższej transkrypcji zamieniam na bliższe 
polskiej pisowni: s -  sz, ć -  cz, x -  ch, ź -  ż, g -  dż, v  -  w , y -  j. Natomiast terminy zakorzenione w  języku 
polskim, np. Isfahan, przytaczam w  popularnie przyjętej pisowni.

4 S. A. Arjomand, Constitution o fth e  Islamie Republlc oflran, [w :] Encyclopaedia Iranica Online, http://www. 
iranica.com/newsite/, [data dostępu: 16.03.2010].

5 Qánun-e asási-ye Gomhuri-ye Eslàmi-ye Irán, art. 19, 
http://tafatton.ir/plugins/content/content.php7content.213, [data dostępu: 16.03.2010].

6 Ibidem, art. 12.
7 ibidem, art. 1 3 -tłu m . w łasne.
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Powyższy tekst był szeroko dyskutowany podczas 18. sesji Zgromadzenia Ekspertów 

(Mad^les-e Chobregań) — grupy opracowującej ostateczną wersję ustawy zasadniczej. Przed

stawiciele mniejszości zaprezentowali swoją własną wersję artykułu, proponując by ter

min „mniejszości” (aąallijatha) został zastąpiony terminem „społeczności” (Jawame), jako 

konotującym unikalny system społeczny, narodowy, wyznaniowy, kulturowy i historyczny 

danej grupy, a sformułowanie „w granicach prawa” {dar hodud-e qanuń) zamieniono na 

„oficjalnie” (rasmi). Zasugerowali również złagodzenie wymowy tekstu poprzez rezygnację 

z określenia „jedyne” (tanha). Przedstawiciel irańskich Ormian zaproponował dodatkowo 

wyróżnienie, obok chrześcijan, Ormian i Asyryjczyków8 jako grup etnicznych, podkreśla

jąc zakorzenienie tych wspólnot w  społeczeństwie irańskim i odżegnując się tym samym 

od utożsamiania chrześcijaństwa tylko z zachodnim imperializmem9. Dyskusje nad arty

kułem były dla każdej z mniejszości możliwością podkreślenia długotrwałych powiązań 

historycznych z muzułmanami i Iranem. Przedstawiciel zaratusztrian, mubedw Szahzadi, 

podczas jednej z sesji wyjaśnił, że wielu jego współwyznawców nie chce być określanych 

mianem „mniejszości”, ze względu na ich unikatowe powiązanie z ziemią i ludnością Iranu. 

Zaakcentował, że zaratusztrianie są tymi samymi ludźmi co irańscy muzułmanie, którzy 

przed wiekami przeszli na islam, zachowując jednak wiele irańskich tradycji i odróżniając 

się tym samym od muzułmanów arabskich. Proponowane przez przedstawicieli mniej

szości religijnych modyfikacje zostały jednak odrzucone, dlatego że zdaniem autorytetów 

muzułmańskich sformułowanie „społeczności” mogłoby stać się podstawą do domagania

8 Asyryjczycy, pers. Aszurijan -  w  tym wypadku określenie odnosi się do dwóch najliczniejszych 
w  Iranie grup w yznaw ców  Kościołów wschodnich, to znaczy należących zarówno do Asyryjskiego 
Kościoła W schodu, jak i Kościoła chaldejskiego (nazwa ta odnosi się do katolickiej części wspólnoty  
nestoriańskiej), a także denominacji o niewielkiej liczebności, które powstały w  ciągu ostatnich dwóch  
wieków. Zob. R. Macuch, Assyrians In Iran: TheAssyrian community (Asurian) in Iran, [w :] Encyclopaedia 
Iranica Online, http://www.iranica.com/newsite/, [data dostępu: 16.03.2010].

9 Chrześcijanie irańscy to głównie grupy, w  których przynależność religijna jest związana z pochodzeniem  
etnicznym -  są to Ormianie należący przede wszystkim do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, 
a w  niewielkiej liczbie również Ormianie katolicy i protestanci oraz wspomniani wyżej Asyryjczycy. 
Ponadto w  Iranie funkcjonują inne wyznania chrześcijańskie, przede wszystkim  protestanci, a także 
katolicy o różnym pochodzeniu -  wśród nich znaleźć można również Persów, których rodzice lub oni 
sami porzucili islam na rzecz chrześcijaństwa, co było m ożliwe w  przedrewolucyjnym Iranie.

10 Mubed -  duchowny zaratusztriański.
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się uznania na przykład ze strony grup politycznych, natomiast termin „oficjalnie” nie 

oddawałby w pełni prawnej legalności opisanych grup w świede szariatu11.

Według najnowszych szacunków populacja Islamskiej Republiki Iranu wynosi obecnie 

prawie 77 milionów mieszkańców, z czego 89% ludności stanowią szyici, 9% sunnici, a 2% 

wyznawcy innych religii, w  tym należących do uznanych mniejszości religijnych12. Katego

ria ta, wyróżniona we wspomnianym już powyżej artykule irańskiej konstytucji, odwołuje 

się do podziałów, u podłoża których leżały wczesne podboje muzułmańskie. Ekspansja 

islamu na nowe terytoria spowodowała potrzebę regulowania stosunków muzułmanów 

z wyznawcami innych religii — służyło temu pojęcie „ludzi chronionych” (pers. tęemmi), 

którzy zmuszeni byli do płacenia podatków w zamian za ochronę ze strony muzułmanów. 

W myśl Koranu kategoria ta obejmowało chrześcijan, żydów i sabejczyków, wkrótce też 

włączono do niej zaratusztrian, stanowiących najliczniejszą grupę niemuzułmanów na te

renach imperium sasanidzkiego13.

Inne określenie stosowane w  islamie to „ludzie księgi” (pers. ahl-e ketab), którym w Ko

ranie określa się wyznawców pozostałych religii objawionych, posiadających teksty histo

rycznie poprzedzające Koran i uznane przez islam za objawione, takie jak Tora czy Nowy 

Testament. Muzułmanie w ierzą że niektóre fragmenty zawartych w nich wcześniejszych 

objawień zostały zastąpione koranicznymi, inne natomiast zniekształcili z czasem sami 

wyznawcy tamtych religii. Obraz „ludzi księgi” rysujący się w  Koranie nie jest jednolity — 

mimo że wierzą oni w  tego samego Boga co muzułmanie i doświadczyli boskiego obja

wienia, bywają poddawani krytyce, a nawet są potępiani. Należy mieć na uwadze, że zróż

nicowane punkty widzenia, zawarte w  wersetach koranicznych, hadisach (stanowiących 

źródło prawa opowieściach nawiązujących do wypowiedzi i działań proroka Mahometa, 

we wczesnomuzułmańskiej literaturze prawnej) oraz we wszelkich późniejszych rozważa

niach dotyczących mniejszości religijnych po czasy współczesne, zależą między innymi od 

socjopolitycznego kontekstu towarzyszącego ich powstawaniu14.

11 E. Sanasarian, Religious Minorities in Iran, Cambridge 2000, s. 66-68.
12 CIA The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html, [data 

dostępu: 16.11.2010].
13 P. C. Brodeur, Islam and Other Religions [w :] R. C. Martin (ed.), Encyclopedia o f Islam and the Muslim 

World, 1 .1 (A -L), New York 2004, s. 361.
14 S. Cory, Ahl al-kitab [w :] R. C. Martin (ed.), Encyclopedia of Islam, op. cit., s. 27-28. W edług powyższych
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Aft. 64 konstytucji Islamskiej Republiki Iranu gwarantuje uznanym mniejszościom re

ligijnym posiadanie reprezentantów do irańskiego parlamentu — pośród 270 reprezentan

tów obecnie po jednym mają zaratusztrianie oraz żydzi, jednego wspólnego reprezentanta 

posiada wspólnota asyryjska i chaldejska, dwóch natomiast irańscy Ormianie, z których 

jeden reprezentuje społeczność ormiańską z południa kraju, drugi — z północy15. Założe

nia te sięgają początków XX wieku, kiedy to w wyniku rewolucji konstytucyjnej mniejszo

ści religijne zyskały prawa cywilne równe prawom przysługującym muzułmanom, a tak

że większą wolność w sprawach wewnętrznych i prawo do posiadania swojego przed

stawiciela w  nowo formującym się parlamencie. Pierwszym reprezentantem ówczesnych 

zaratusztrian został lider ich społeczności, związany ze środowiskiem bazaru Dżamszid 

Dżamszidijan16. Współcześnie wybory zaratusztriańskiego reprezentanta poprzedzone są 

kampanią wyborczą kandydatów dopuszczonych do udziału w nich. Głosowanie odbywa 

się w wyznaczonych okręgach wyborczych w miejscach, w których mieszka stosunkowo 

liczna reprezentacja tej mniejszości. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy — prócz do

wodu tożsamości — okazać dokument potwierdzający przynależność do tej grupy, wysta

wiony przez and^oman, czyli zaratusztriańską radę zajmującą się między innymi sprawami 

administracyjnymi, szkolnictwem czy organizacją rozmaitych obchodów i uroczystości.

Po rewolucji islamskiej uznane mniejszości religijne — chrześcijanie, przede wszystkim 

pochodzenia ormiańskiego, oraz żydzi i zaratusztrianie — pozornie zachowały te same 

prawa, które przysługiwały im za czasów Mohammada Rezy Pahlawiego, ostatniego sza

cha Iranu. W rzeczywistości ich egzystencja stała się bardziej skomplikowana, a ideologia 

rządzących zaowocowała w praktyce silniejszym podziałem społeczeństwa na obywateli 

muzułmańskich i niemuzułmańskich:

W  p rze c iw ie ń stw ie  do p o p rzed n ieg o  rząd u , który p o d k re ś la ł ho m o g en izac ję , Repub lika Is
lam ska a k ce p to w a ła  p lura lizm , a le  sk łan ia ła  się  ku w yk lu cze n iu  i p o d p o rząd k o w an iu  z ukró 
cen iem  sw o b ó d  lub za g ro że n ie m  nim , w  o p arciu  o ideo log ię . T e o k ra ty czn y  c h a ra k te r  pań-

definicji uznaną mniejszością religijną nie są na przykład w yznawcy bahaizmu -  religii, która powstała  
w  Iranie w  XIX wieku. W  związku z tym struktura Islamskiej Republiki Iranu nie przewiduje miejsca dla 
tej społeczności, a jej członkowie są dyskryminowani i poddawani represjom.

15 Qanun-e asasi-ye Gomhuri-ye Eslami-ye Iran, op. cit., art. 64.
16 J. Kestenberg Amighi, The Zoroastrians of Iran: Conversion, Assimilatin, or Persistence, New York 1990, 

s. 160-161.
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stw a  (p o łą czo n y  z o so b liw ą  w e rs ją  le w ico w e j ideo log ii) s tw o rz y ł n o w y  m odel re lacji m ięd zy  

p a ń stw e m  a m n ie jszo śc iam i relig ijnym i, k o n stytu u jący  p o d zia ły  i se g re g a c ję 17.

Według zachodnich raportów Iran — obok takich krajów jak Arabia Saudyjska, Egipt, 

Indonezja czy Pakistan — statystycznie należy do miejsc na świecie o największych re

strykcjach i ograniczeniach wobec życia religijnego swoich obywateli. Chodzi tu zarówno 

o ograniczenia wynikające z praw oraz działań ze strony rządu, jak i aktów wrogości ze 

strony jednostek, organizacji lub grup społecznych18.

2. Ceremonie religijne

W ramach konstytucyjnie gwarantowanego prawa uznanych mniejszości do odręb

nych praktyk religijnych, w  miejscowościach zamieszkiwanych przez zaratusztrian działa

ją świątynie o różnej hierarchii ważności. Ponadto na terenie prowincji Jazd funkcjonują 

sanktuaria pielgrzymkowe, takie jak Pir-e Banu, Pir-e Naraki czy największe z nich, Pir-e 

Sabz, zwane również Czak Czakiem — to ostatnie ze stosunkowo najbardziej rozwiniętą 

infrastrukturą dla pielgrzymów. W miejscach tych w poszczególnych terminach odbywają 

się zamknięte dla muzułmanów uroczystości religijne. Różnego typu ceremonie religijne 

są również odprawiane na terenie różnych stowarzyszeń zaratusztriańskich w poszczegól

nych miejscowościach.

Współcześnie specjalna jednostka zajmuje się sprawami religijnymi, które w  począt

kach XX wieku leżały w  gestii wysokiego rangą duchownego w hierarchii zaratusztriań- 

skiej, dastur-e ¿w^o/gjazdu. Ze względu na jego długie wyjazdy z kraju w  1915 roku powoła

na została w  tym mieście rada skupiająca duchownych zaratusztriańskich. Ponieważ w XX 

wieku coraz więcej zaratusztrian z prowincji (w tym duchownych) emigrowało do stolicy, 

powyższe funkcje przejęła Rada Duchownych Teheranu (And^oman-e Mubedan-e Tehran,

17 E. Sanasarian, Religious Minorities..., op. cit., s. 73 -  tłum. w łasne.
18 Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center, Global Restrictions on Religion, Washington 

2009, s. 1, http://pewforum.org/docs/?DoclD=491, [data dostępu: 16.03.2010].
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zwana też Konkasę-e Mubedan), założona w 1978 roku19. Jednostka ta zajmuje się między 

innymi organizacją uroczystości religijnych, edukacją religijną prowadzi własną stronę 

internetową20, a także wydaje dla wiernych periodyk „Peyk-e Andżoman-e Mubedan-e 

Tehran”, w którym umieszczane są treści ważniejszych przemówień i okolicznościowych 

kazań duchownych, a także informacje oraz teksty poświęcone historii oraz kulturze za- 

ratusztriańskiej.

Jak wspomniano powyżej, polityka irańska po rewolucji islamskiej zakłada silny po

dział społeczeństwa na muzułmanów i niemuzułmanów. W 1982 roku przedstawiciele 

mniejszości religijnych zostali poinformowani o konieczności przestrzegania przez człon

ków swoich społeczności przepisów szariatu w życiu publicznym. Szczególny nacisk po

łożono na reguły dotyczące kobiecego stroju, między innymi w  takich miejscach, jak kluby 

czy hale sportowe należące do mniejszości religijnych. Kobiety ze społeczności ormiań

skiej i zaratusztriańskiej uznały nakaz przestrzegania hed^ąbu w miejscach publicznych 

oraz noszenia szkolnych mundurków zgodnych z islamskimi wymogami za godzący w ich 

konstytucyjnie zagwarantowane prawa — niewielka grupa kobiet ormiańskich zaczęła w ra

mach protestu nosić publicznie tradycyjne, etniczne nakrycia głowy, ale akcja ta została 

zablokowana przez władze. Spór o powyższe kwestie toczył się przez kilka kolejnych lat, 

a prawa mniejszości niejednokrotnie łamano przez wtargnięcia Strażników Rewolucji na 

spotkania mniejszości, w  tym również na uroczystości weselne, i aresztowania ich uczest

ników21. W odpowiedzi mniejszości religijne wydały przepisy zabraniające uczestniczenia 

w  ich spotkaniach bądź tylko muzułmanom, bądź wszelkim osobom spoza danej społecz

ności religijnej, co skutkowało jeszcze większą izolacją nie tylko nie-muzułmanów od mu

zułmańskiej reszty społeczeństwa, ale i poszczególnych mniejszości religijnych od siebie 

nawzajem22.

W Islamskiej Republice Iranu zabronione jest wszelkiego rodzaju propagowanie reli- 

gii mniejszościowych i podejmowanie prób nawracania na te wyznania innych obywateli. 

Święta konkretnych mniejszości jako dni wolne dla wyznawców danej religii muszą być

19 K. Mazdapur, Zartośtiyan, Daftar-e Paźuheś-ha-ye Farhangi, Tehran 1382 (2003), s. 95.
20 Strona internetowa w  języku perskim: http://www.anjomanemobedan.org/.
21 Strażnicy Rewolucji (Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami) -  jednostka militarna utworzona w  Iranie po 

rewolucji islamskiej.
22 E. Sanasarian, Religious Minorities..., op. cit., s. 90-91.
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zatwierdzone przez odpowiednie organy Ministerstwa Kultury i Przewodnictwa Islam

skiego (We^arat-e Farhang-o-Ers^ad-e Eslami). Jednym z oficjalnych wymogów stało się rów

nież składanie tam tekstów religijnych w językach oryginalnych wraz z ich tłumaczeniem 

na perski. Ocenie podlegają ponadto wszelkiego rodzaju wydawnictwa religijne23. Spe

cjalne pozwolenia wymagane są również w przypadku drukowania i kolportażu wszelkich 

innych publikacji wydawanych z ramienia mniejszości. W myśl art. 24 irańskiej konstytucji 

publikacje i prasa w  tym kraju są wolne, o ile nie naruszają prawa lub zasad islamu24. Otrzy

manie pozwolenia na publikowanie wymaga spełnienia wielu warunków i długiego ocze

kiwania na zakończenie odpowiednich procedur. Uzyskana licencja może zostać z rozma

itych przyczyn cofnięta, a wydawnictwo zamknięte.

3. Stan cywilny

Podążając za konstytucyjnym zapisem, zaratusztriański kodeks postępowania w tak 

zwanych ahwal-e s^achsije, czyli zagadnieniach dotyczących stanu cywilnego25, w  12 para

grafach reguluje kwestie zaręczyn (nam^adi), małżeństwa {gands%u’i) oraz związanych z nim 

praw, obowiązków i kwestii majątkowych, a także rozwodu (talaą), wychowania i opie

ki nad dziećmi (welajat-e qahri), adopcji (fanęand chandegi), testamentu (wasijai) oraz spadku 

(ers)26. Gwarantowane uznanym mniejszościom religijnym w irańskiej ustawie zasadniczej 

prawo do postępowania według własnych kodeksów w powyższych sprawach z zakresu 

prawa rodzinnego i spadkowego podlega organizacjom lub autorytetom religijnym kon

kretnej mniejszości, ale decyzje na najwyższym stopniu podejmowane są przez specjalne 

organy państwowe27.

23 Ibidem, s. 74.
24 Qanun-e asasi-ye Gomhuri-ye Eslami-ye Iran, op. c/t., art. 24.
25 Perski termin ahwal-e szachsije sprawia kłopoty w  tłumaczeniu na język polski -  chodzi tutaj o sprawy  

z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, w  moim tłumaczeniu przyjęłam określenie „kwestie  
dotyczące stanu cywilnego” .

26 Qavanin-o-moqarrarat-e omumi, „Ruzname-ye rasmi” 15.09.1386 (6.12.2007), nr 18285, s. 2-5.
27 E. Sanasarian, Religious Minorities..., op. clŁ , s. 75.
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W rzeczywistości starania o kształt i egzekwowanie zaratusztriańskiego kodeksu to nie- 

zakończony proces. Najnowsza wersja tego dokumentu została opracowana w 2007 roku 

dzięki staraniom ówczesnego reprezentanta mniejszości zaratusztriańskiej do irańskiego 

parlamentu, Kurosa Niknama. Jedną z najważniejszych wprowadzonych poprawek było 

zrównanie praw dzieci obu płci w  przypadku dziedziczenia spadku. Wcześniej zaratusz- 

triańskie regulacje naśladowały przepisy muzułmańskie, w myśl których potomkowie płci 

męskiej mają prawo do większej części. Praca nad poprawkami w kodeksie i jego wpro

wadzenie w  życie wymagało wielu spotkań przedstawicieli różnych komisji i organizacji 

zaratusztriańskich, konsultacji z prawnikami, dyskusji i analiz, a w rozmowie ze mną mubed 

Niknam przyznał, że był to jeden z największych sukcesów jego kadencji. Ostateczny tekst 

został zatwierdzony przez najważniejsze organy społeczności zaratusztriańskiej w  dniu 

17 maja 2007 roku, a po krótkim czasie również przez odpowiednie organy państwowe28.

Najważniejszymi organizacjami w społeczności zaratusztrian, które zajmują się po

wyższymi kwestiami, są wspomniane już and^omany, czyli rady działające w  rejonach, gdzie 

pewną część mieszkańców stanowią zaratusztrianie — obecnie to Teheran, Jazd wraz z nie

którymi mniejszymi miejscowościami tej prowincji, a także miasta Kerman, Sziraz, Isfa- 

han, Ahwaz i Zahedan. Wybory do and^omanów odbywają się co dwa lata, a każda z rad 

dzieli się na poszczególne jednostki zajmujące się na przykład edukacją czy administracją, 

mieszczą się przy nich również biura, w  których rejestrowane są zaratusztriańskie małżeń

stwa. And^omany podlegają irańskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (We^arat-e Kes%- 

war) i są równocześnie jednostkami reprezentującymi interesy zaratusztrian na szerszym 

forum państwowym29.

4. Edukacja

Konstytucja zapewnia również uznanym mniejszościom religijnym prawo do naucza

nia ich własnej religii — w przypadku zaratusztrian edukacja taka leży w gestii and^omanów. 

Dzieci, które uczęszczają do specjalnie wyznaczonych szkół dla mniejszości religijnych,

28 Qavanin-o-moqarrarat-e omumi, op. cit., s. 2.
29 K. Mazdapur, Zartośtiyan..., op. cit., s. 95.
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takich jak na przykład męska szkoła Firuz Bahram w Teheranie, mają lekcje religii w szko

le. Obecnie uczą się równocześnie z przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

(]Ve%arat-e Amu%es%-o-Pamares%) ogólnych podręczników dla mniejszości religijnych, nieko

niecznie zgodnych ideowo z przesłaniem konkretnej religii, a także z podręczników do na

uki religii zaratusztriańskiej wydawanych przez Radę Zaratusztrian Teheranu {And%oman-e 

Zartos^tijan-e Tehrati). Dzieci będące członkami mniejszości religijnych, ale uczęszczające 

do szkół muzułmańskich, biorą udział w  pozaszkolnych lekcjach własnej religii.

Ponadto stowarzyszenia i fundacje zaratusztriańskie organizują różnego rodzaju kursy 

i wykłady. Niektóre z nich to spotkania otwarte dla wszystkich chętnych, jak na przykład te 

poświęcone kulturze perskiej czy czytaniu perskiego eposu Ferdousiego, Księgi królewskiejj 

w teherańskiej Fundacji Kultury Dżamszid (Bonjad-e Farhangi D%ams%id), w  których udział 

biorą również muzułmanie zainteresowani danym tematem. Inne z kursów są przeznaczone 

tylko dla zaratusztrian, jak na przykład kursy zaratusztriańskiego języka dari30, organizowane 

w Teheranie przez Radę Kobiet Zaratusztriańskich (And^oman-e Zanan-e Zartos^ti).

W rzeczywistości kwestia gwarantowanej przez irańską konstytucję edukacji uzna

nych mniejszości religijnych stanowi jedną z najbardziej skomplikowanych w życiu tych 

społeczności. Polityka poszczególnych rządów porewolucyjnych zmieniała się w tej 

dziedzinie, chociaż nie zawsze można jednoznacznie zidentyfikować czynniki prowa

dzące do tych przekształceń. Od 1979 do 1981 roku (za kwestie nauki odpowiedzialni 

byli wówczas Mehdi Bazargan, Mohammad Beheszti i Mohammad-Dżawad Bahonar) 

szkoły dla mniejszości religijnych działały bez szczególnych zmian w stosunku do sta

nu sprzed rewolucji islamskiej. Jednak z końcem 1981 roku porewolucyjny rząd zmie

nił politykę edukacyjną, co poprzedzone zostało przez takie wydarzenia, jak usunięcie 

ze stanowiska Bazargana, wybuch wojny z Irakiem i śmierć Behesztiego w eksplozji 

bombowej. Szkołom nakazano zmieniać nazwy i wprowadzono segregację według płci, 

pozwalając mniejszościom religijnym podjąć decyzje w  sprawie tego, które ze szkół 

przeznaczają dla której płci. Zabroniono również lokalizowania szkół na terenach nale

żących do świątyń religijnych, żeby ustrzec uczęszczających do nich muzułmanów przed

30 Zaratusztriański dari -  język z grupy północno-zachodnich języków irańskich, o kilku lokalnych 
odmianach, używany obecnie przez część zaratusztrian w  Kermanie, w  prowincji Jazd i w  Teheranie, 
przede wszystkim w  mowie, w  prywatnej komunikacji. Od XX wieku zanika.
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wpływami odmiennych religii. W 1983 roku przyjęta przez rząd polityka zintensyfiko

wała się i doszło do dalszych zmian w dziedzinie edukacji, stawiających pod znakiem 

zapytania autonomię mniejszości religijnych — miejsca dyrektorów i nauczycieli na nie

spotykaną dotąd skalę zajęli muzułmanie, państwo zaingerowało w nauczanie religii, 

ograniczono również znacznie nauczanie języków innych niż perski. Ta ostatnia kwestia 

była szczególnie dotkliwa dla wyznań chrześcijańskich, ponieważ język nauki zarówno 

społeczności zaratusztriańskiej, jak i żydowskiej to język perski31.

Powyższe problemy dotknęły również sfery samej tematyki prezentowanej na lekcjach 

religii mniejszości. Spotkania oraz negocjacje liderów religijnych i politycznych tych grup 

z przedstawicielami rządu nie zakończyły się porozumieniem, w rezultacie czego Minister

stwo Edukacji i Nauki wydało wspomniany już, anonimowy podręcznik służący do nauki 

religii dla uznanych mniejszości religijnych, do nauczania przez muzułmańskich nauczy

cieli, w  wielu treściach nawiązujący do nauk islamu. Protesty przedstawicieli poszczegól

nych społeczności religijnych, zarzucających powyższemu działaniu między innymi naru

szenie postanowień konstytucji, zostały przez rząd zignorowane32.

Podsumowanie

Wyznaniowy charakter państwa, jakim jest Islamska Republika Iranu, w znacznym stop

niu determinuje życie obywateli wyznających religie inne niż islam. Mimo gwarantowanych 

praw i określonego statusu uznanych mniejszości religijnych, polityka państwa wobec nich 

nie była i nie jest jednolita — warto zauważyć, że z punktu widzenia ograniczeń i dyskrymi

nacji tych społeczności stosunkowo najgorszymi latami po rewolucji islamskiej był okres od 

1981 do 1984/1985 roku, kiedy to państwo najbardziej ingerowało w ich egzystencję, a w ca

łym kraju dochodziło do czystek i aktów terroru33. Również analizując najnowsze procesy 

polityczne i mając na uwadze na przykład ostatnią zmianę na stanowisku prezydenta, można 

zauważyć przekształcenia w  polityce państwa w stosunku do tych grup.

31 E. Sanasarian, Religious Minorities..., op. cit., s. 76-77.
32 E. Sanasarian, Religious Minorities..., op. cit., s. 82-83.
33 Ibidem, s. 18.
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Ustrój wprowadzony w Iranie po rewolucji islamskiej w 1979 roku zmienił sposoby 

funkcjonowania mniejszości religijnych w irańskim społeczeństwie, w którym najbardziej 

istotnym wyróżnikiem pozycji społecznej stała się przynależność religijna. Grupy te zmu

szone zostały do dokonania transformacji w  sferze kulturowej i społecznej, pozwalających 

na egzystowanie w  nowej rzeczywistości, a wielu ich członków opuściło Iran, udając się 

przede wszystkim na Zachód — do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
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