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Kiitokset

Tällä kirjoitustyöllä muistan rakasta veljeäni Aliasghar Almaspouria, 
joka lahjoitti ainoan elämänsä hyvien arvojen puolesta. Myös nuorem-
pi veljeni on joutunut kärsimään epätasa-arvosta ja vapauden riistosta 
yhteiskunnan ja vallan seurauksena. Omistan tämän vanhemmilleni, 
jotka omalla kovalla työllään ovat antaneet minulle mahdollisuuden 
ja muistan heitä. Lahjoitan työni erityisesti äidilleni, joka kasvatti 
minut kovassa ja epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Lahjoitan tämän 
minun siskoilleni, jotka ovat aina rakastaneet minua, eikä pitkäkään 
välimatka ole vähentänyt heidän rakkauttaan minua kohtaan. Ilman 
äitiäni ja sisaruksiani tämä tutkimus ei olisi onnistunut. Olen rikas, 
kun minulla on lämmin ja opettavainen perhe. Kiitän heitä kaikkia ja 
muistan, mitä he ovat opettaneet minulle elämästä. Omistan tämän 
työn kaikille niille hyville naisille, jotka olen tuntenut.

Tällä työllä olen vaivannut monia ihmisiä. Hyvä ystäväni Päivi 
Ruotsala on uhrannut paljon omaa arvokasta aikaansa minun vir-
heellisen suomen kielen korjaamiseen työni eri vaiheissa. Ilman häntä 
koko opiskeluni suomeksi ei olisi onnistunut ja tämä työ olisi vienyt 
paljon enemmän aikaa. Kiitän häntä ja omistan tämän työn hänelle-
kin, joka on opettanut minulle paljon.

Ohjaajani ja tärkeä opettajani professori Jukka Paastela on tässä 
työssä ollut enemmän kuin vain ohjaaja. Hänen tärkeän ja arvokkaan 
ohjauksensa mukaan olen rohkaistunut tekemään parempaa työtä 
niin kuin olen kyennyt. Kiitän lämpimästi häntä, hän oli minulle tär-
keä tuki ja ymmärsi minun vaikeaa suomen kieltä, kuljetti minulle 
kirjojaan lainaan Helsingistä Tampereelle ja ohjasi tätä työtä. Kiitän 
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myös käsikirjoituksen tarkastajia dosentti Tuula Sakaranahoa Helsin-
gin yliopistosta ja professori Marja Kerästä Jyväskylän yliopistosta, 
jotka ovat lukeneet ja tarkastaneet tämän työn ja antaneet tärkeitä 
kommentteja, jotka tekivät tämän työni paremmaksi. Kiitän kovasti 
Marja Kerästä, joka on suostunut olemaan tämän työn vastaväittelijä. 
Kiitän lämpimästi professori emeritus Olavi Borgia ja professori Vil-
ho Harlea Tampereen yliopistosta, jotka työni alkuvaiheessa auttoivat 
minua tässä työssä hyvään alkuun. Kiitän professori Heikki Palohei-
moa hänen tärkeästä avustaan. 

Kiitän lämpimästi Marita Alankoa tärkeästä ja vaativasta tämän 
kirjan sivujen taittamisesta. Kiitokseni saa myös Virginia Mattila eng-
lanninkielisen tiivistelmän kielen korjauksesta. Kiitän paljon kaikkia 
Tampereen yliopiston politiikan laitoksen arvokkaita työntekijöitä, 
joita olen vaivannut. Kiitän Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteel-
listä tiedekuntaa heidän arvokkaasta työstään minua kohtaan. Kiitän 
paljon niitä ystäviäni Ruotsissa, jotka ovat lainanneet minulle kirjoja 
ja materiaalia sekä kannustaneet minua työssäni. Samoin kiitän kan-
nustuksesta poliitikkoystäviäni eri puolilla maailmaa. 

Ilman Tampereen yliopiston säätiön rahaston taloudellista tukea 
silloin, kun muut rahastot eivät auttaneet lainkaan, tämä työ ei oli-
si onnistunut. Kiitän heidän arvokkaasta avustaan, joka kannustaa 
tieteen tekemiseen. Tampereen kaupungin tiedesäätiö on avustanut 
tämän työn julkaisussa ja kiitän heitä kovasti. Kiitän siitä, että Tam-
pere university press on julkaissut tämän työn. Lopuksi kiitän laajasti 
kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat antaneet minulle mahdollisuuden ke-
hittää omaa työtäni. Oman kulttuurin mukaan pyydän kovasti an-
teeksi niiltä, joiden nimiä en voi tässä mainita tai joiden nimet olen 
unohtanut mainita.

Lopuksi omistan tämän työn kaikille niille iranilaisille naisille sekä 
puoluetovereilleni, jotka ovat joutuneet kärsimään Pahlavien tai isla-
milaisten vankiloissa ja yhteiskunnassa omien arvojensa vuoksi. Eri-
tyisesti muistan heitä läheisiä ystäviäni, jotka antoivat elämänsä koko 
Iranin yhteiskunnan tasa-arvon ja vapauden vuoksi.



 9

Esipuhe

Synnyin työläisperheeseen Iranin Kurdistanissa. Asuin ja kävin koulu-
ni kaupungissa, mutta olin tekemisissä myös maaseudun asukkaiden 
kanssa. Työläisten asuinalueella asuminen ja oman perheeni tausta 
antoivat minulle mahdollisuuden tuntea työläisten elämää. Kasvuym-
päristöni oli köyhä, mutta aivan tavallinen Iranissa. 

Olen matkustanut työn perässä eri puolilla Irania. Kaikkialla olen 
törmännyt samoihin ongelmiin kuin omalla asuinalueellanikin; köy-
hyys, epätasa-arvoisuus ja elämälle välttämättömien tarpeiden puute 
ja vähäisyys tulivat vastaani kaikkialla. Iranissa köyhien ja rikkaiden 
vastakohtaisuus on hyvin näkyvä ilmiö koko massa.

Olin koululainen, kun joukkoliike Muhammed Reza Pahlavia 
vastaan alkoi 1970-luvun loppupuolella Iranissa. Niin kuin monet 
muut nuoret osallistuin mielenosoituksiin shaahin valtaa vastaan. 
Vuonna 1979, vallankumouksen aikana, omaksuin vasemmistolaisen 
aatemaailmaan.

Kiinnostukseni naisten aseman on liittynyt poliittiseen aktiivi-
suuteeni, jossa toimin tasa-arvon puolesta sortoa vastaan. Huomasin 
jo nuorena, että naisten asema ympärilläni ei ollut oikeudenmukai-
nen. Heidän oli mentävä naimisiin hyvin nuorena, jopa 13-vuotiaa-
na, vaikka Iranissa oli jo shaahin aikana avioliittolaki, jonka piti estää 
alaikäisten avioituminen. Omassa poliittisessa toiminnassanikin olen 
nähnyt monia naisia, jotka eivät ole voineet osallistua politiikkaan, 
koska heillä oli perhe ja lapsia hoidettavana. 

Itse olen mies ja taistellut tasa-arvon puolesta, mutta en ole tiennyt 
tarpeeksi naisten asemasta ja oikeuksista. Oman poliittiseni taustani 
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vuoksi jouduin pakolaiseksi ja tämä kohtalo toi minut länsimaahan, 
Suomeen. Täällä törmäsin erilaiseen maailmaan, jossa naisten asema 
ja oikeudet olivat aivan toisenlaisia. Naisten itsenäisyys ja oikeudet 
yllättivät minut niin, että kysyin itseltäni, missä olen aiemmin asunut? 
Vaikka täällä naiset ovat saaneet paljon etuuksia, heidän itsensä mie-
lestään taistelu tasa-arvon puolesta ei vieläkään valmis.

Erilaiset epätasa-arvon alueet kuten lasten tai naisten oikeudet ja 
asemaa Iranissa kiinnostivat minua tutkimusaiheina. Tästä nousi ky-
symys, miten minä miehenä voin tutkia naisten asemaa, joka on nais-
ten oma asia. Kun osallistuin naistutkimuksen opintoihin Tampereen 
yliopistossa, huomasin siellä vain muutaman miehen. Ajatellessani 
näkemääni naisten kurjaa elämää Iranissa, päädyin tutkimusaiheissa 
toiseen vaihtoehtoon eli aloitin tutkimuksen Iranin naisten asemasta. 
Näen tämän kysymyksen vahvasti koko yhteiskunnan asiana enkä ai-
noastaan naisten omana asiana.

Toinen vaihe tässä tutkimuksessa liittyy oman tutkijan positiooni. 
Olen iranilainen kurdi ja opiskelukieleni Iranissa oli maan valtakieli 
persia eli farsi. Vasta Suomeen saapumisen jälkeen aikuisena aloitin 
suomen kielen opiskelun. Suomi ei siis ole minun äidinkieleni. Pako-
laisen raskas elämä vieraassa kulttuurissa ja maassa vie ihmiseltä paljon 
energiaa, eikä vieraiden kielten kuten suomen ja englannin oppiminen 
ole helppoa. Tämä kielen oppimiseen liittyvä ongelma on vaikuttanut 
myös kirjoittamisessa. Tutkimuksissa pitäisi tuottaa tarkkoja lauseita, 
jotta saa omat ajatukset ulos paperille. Tieteellisessä tutkimuksessa on 
tapana käyttää monimutkaisempaa kieltä ja vaikeampia lauseraken-
teita kuin arkielämässä, eikä se ole helppoa vieraalla kielellä. Myös 
vierasperäiset sanat tuottavat minulle ongelmia ja joskus on vaikeaa 
ymmärtää täysin näitä sanoja ja käyttää niitä oikeissa paikoissa. Olisi 
helpompi kirjoittaa tutkimus persian kielellä ja kääntää se suomek-
si, mutta monesta syystä se ei ole mahdollista. Ensiksi ei ole helppoa 
löytää tieteellisen tekstin kääntäjää ja toiseksi kääntäminen on hyvin 
kallista. Tämän vuoksi olen kirjoittanut tutkimuksen oman suomen 
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kielen taitoni mukaisesti ja monet suomalaiset ovat auttaneet minua 
kielen korjauksessa.

Tässä tutkimuksessa on tekstejä, jotka näyttävät toistuvan eli asioi-
ta on mahdollisesti käsitelty aiemmassa kappaleessa. Tämä sen vuok-
si, että tutkimus on kirjoitettu suomalaisille akateemisille ja muille 
lukijoille. Tutkimuksen rakenteen sekä asioiden tärkeyden vuoksi on 
joitakin asioita tuotava esiin uudelleen.

Tutkimus sijoittuu poliittisen historian alueelle. Eri tieteenalat 
käsittelevät tätä aihepiiriä eli naisten asemaa ja Iranin yhteiskuntaa, 
minkä vuoksi olen perehtynyt muiden tieteenalojen sellaisia tekstei-
hin, jotka mielestäni ovat merkittäviä tämän tutkimuksen kannalta. 
Esimerkiksi Iranin naisten poliittinen asema ja oikeudet ovat tiukasti 
sidoksissa uskontoon, talouselämään ja perinteisiin tapoihin.

Tutkimuksessa on olennaista selittää asioita laajasti. Tämä sen 
vuoksi, että iranilaisten naisten asema ja oikeudet liittyvät niin moniin 
asioihin ja ovat sidoksissa muiden laajojen yhteiskunnallisten asioiden 
kanssa, joita ovat mm. ihmisoikeudet, köyhyys ja kehitys kysymyk-
set.
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Johdanto 13

1. Johdanto

1 Ks. Lockhart & Bayle 1978, 17-23.
2 Issabeigloo & Rauha 1991, 7.
3 Wright 1989, 1.
4 Issabeigloo & Rauha 1991, 14.

Iran on laaja maa ja historialtaan hyvin vanha1. Iran on ollut historian 
aikana valtavan laaja ja hallinnut monia muita maita. Se oli aiemmin 
suurvalta ja suuri vaikuttaja. Nyt Iranin pinta-ala on 1 648 195 km2. 
Monissa sodissa ja suurten valtioiden painostuksesta Iran on menettä-
nyt paljon alkuperäisestä pinta-alastaan. Persia, joka on Iranin vanha 
nimi kartoissa, koostui monenlaisista kulttuureista, monista kielistä ja 
uskonnoista. Sekä vanha että nykyinen Iran olivat ja ovat monikan-
sallisia maita. Iranissa asuu useita kansallisuuksia kuten persialaisia, 
kurdeja, balutseja, azereita, arabeja, turkmeeneja jne.2 Iranin pääkieli 
ja samalla virallinen kieli on persia ja suunnilleen puolet asukkaista 
puhuu tätä kieltä. Turkin kieltä puhuvia azereita on noin 27 % ja vajaa 
neljäsosa koostuu kurdinkielisistä, arabiankielisistä, turkmeeninkieli-
sistä ja baluchinkielisistä asukkaista.3

Iran on siis monikansallinen4 maa ja siellä asuu useita erilaisia 
kansoja ja kulttuureja, mutta sen muilla kansoilla kuin persialaisilla ei 
ole juuri oikeuksia toimia omalla kielellään ja edistää omaa kulttuu-
riaan. Kouluissa kaikki opinnot ovat persiankielellä, eikä paikallisilla 
kielillä ole opetuksessa mitään roolia. Tämä on aiheuttanut paljon le-
vottomuuksia ja taisteluja oman kulttuurin ja kielen puolesta. Iranin 
Kurdistanissa on jatkunut sisällissota noin 26 vuotta vuoden 1979 
vallankumouksesta asti. Islamilaiset vallanpitäjät kuten heidän edeltä-
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jänsäkin Mohammed Reza Pahlavi5 ja hänen isänsä Reza Khani eivät 
koskaan ole hyväksyneet kurdien eivätkä muiden kansojen oikeuk-
sia.6 

Toisia kansoja on aliarvostettu suuresti. On monia vitsejä ja satii-
risia tarinoita, joiden aiheina nämä kansat ovat. Päämääränä on ollut 
halventaa ja nöyryyttää näitä vähemmistökansoja. Tämän perusteella 
ainoana oikeana kielenä on pidetty persia, muut kielet ja kulttuurit 
ovat sivistymättömiä. Kurdiaktivisti Abdol-Reza Karimi kertoo, että 
kurdit ovat taistelleet Iranissa omien oikeuksien puolesta omasta koh-
talostaan yli 50 vuotta.7 Kurdien taistelu Iranissa on kestänyt kuiten-
kin kauemmin kuin 50 vuotta. Faiaq Nerweyin mukaan vuonna 1639 
shaahi Abbas ja sulttaani Murad virallistivat yksissä tuumin Kurdista-
nin alueen jaon. Iranin kurdien vastaisesta toiminnasta hän toi esiin 
vuoden 1880 sheikki Ubeidullahin kapinan ja Simko shaikin johta-
man kansannousun vuosina 1920–1925.8 Iranissa on siten jo kauan 
ollut vähemmistökansojen yrityksiä ja taisteluita toimia oman kult-
tuurin ja poliittisen kohtalon puolesta. Myös azerit, baluchit ja monet 
muut kansat ovat taistelleet valtioiden alistamista vastaan.9

Iranin kansat ovat janonneet tasa-arvoisuutta ja vapautta, koska näi-
tä ei siellä ole ollut. Iranilaiset ovat olleet kuin matkustajia kuumalla 
aavikolla toivoen vettä ja varjoa.10 Iranissa janotaan yhteiskunnallisia 
parannuksia ja hyvinvointia.11 Maassa on tuhansia vuosia ollut erilai-
sia sotia ja konfl ikteja ja Iran ollut sekä valtaaja12 että valloitettu maa13. 

5 Iranin kuninkaat vuosina 1941–1979.
6 Ks. Nerweyi 1991, 34–35.
7 Karimi 18.2.2001.
8 Nerweyi 1991, 33.
9 Ks. Issabeigloo & Rauha 1991, 14.
10 ”Iran, or Persia, is one of the world’s oldest civilizations.” ( Ganson 2001, vii).
11 Ks. Ruthven 2000, 334–338.
12 Wolpert 1997, 173.
13 Brown 1978, 24-25.
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Siellä on ollut suuria kuninkaita ja tiedemiehiä, mutta se ei ole ollut 
koskaan tasa-arvoinen ja vapaa maa. Tasa-arvon ihanteet ja demokra-
tia eivät ole voineet onnistua Iranissa vahvojen kuninkaiden vallan 
alla. Kuninkaalla on ollut absoluuttinen valta, hän on ollut kuin ju-
mala, joka on voinut tehdä ja päättää, mitä on halunnut.14 Kuningas 
on voinut toki olla viisas ja toisinaan taas tuhlaavainen ja tuhoa tuova 
henkilö. Jotkut kuninkaat ovat omistautuneet naisseikkailuille, toiset 
taas sodille ja muiden maiden miehittämiselle.15 

Tavalliset kansalaiset ovat kokeneet monenlaisia vaikeuksia. He 
ovat taistelleet kuninkaiden sotilaina ja olleet toisten maiden hyök-
käysten uhreina, he ovat menettäneet kodin, hengen ja lapset. Nai-
sia on raiskattu, tapettu ja viety mukana sotasaaliina ja voittajat ovat 
käyttäneet heitä tavaroina. Iranilaiset ovat nähneet nälkää ja kärsineet 
erilaisista kulkutaudeista. Iranin historia on ollut punainen, verellä 
maalattu. Historia kertoo hyvin paljon sodista, maan puolustamisesta 
ja hyökkäyksistä. Näiden ja monien muiden ongelmien ja kurjuuden 
vuoksi iranilaiset ovat taistelleet ja yrittäneet saada aikaan tasa-arvoa ja 
vapautta yhteiskuntaan. Tasa-arvo ja vapaus ovat kuitenkin jääneet ira-
nilaisille pelkiksi fantasioiksi ja haaveiksi kuten niin monille muillekin 
kansoille maapallolla. Naiset, miehet, nuoret ja vanhat ovat kärsineet 
ja maksaneet hengellänsä saadakseen edes vähän enemmän tasa-arvoa 
ja vapautta, mutta heidän yrityksensä eivät ole saaneet aikaan monia-
kaan tuloksia. Ihmiset ovat menettäneet henkensä tai heidän elämänsä 
on muutoin tuhoutunut; mutta ylitsepääsemättömän vaikeat esteet 
ovat olleet onnistumisen tiellä.16

Iranissa on eräs maailman vanhimmista kulttuureista, joka on ri-
kastuttanut koko maailman historiaa.17 Esimerkiksi vanhassa iranilai-

14 Paastela 2000, ensimmäinen nide, 63.
15 Ks. esim. Boyle 1978, 28-29.
16 Ks. Keddie 1985, 9.
17 In Iran the potter’s art has been practised almost continuously since at least 6000 
BC. (Pinder-Wilson 1978, 105.)
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sessa uskonnossa Zarathustralla18 on kolme hyvää ja kaunista käskyä: 
”Hyvä ajatus, hyvä puhe ja hyvä teko”19. Näistä ja monista muista 
hyviä asioista iranilaiset ovat syystäkin ylpeitä. Iranilaiset eivät ole aina 
onnistuneet puolustautumaan, kun heidän maataan ja kulttuuriaan 
vastaan on hyökätty. Iran on tuhottu monta kertaa historian aikana 
ja joskus on ollut hyvin vaikeaa korjata ja rakentaa uudelleen hävitet-
tyä maata ja kulttuuria. Iran on esimerkiksi monta kertaa joutunut 
Venäjän vallan alle hävittyään sodassa.20 Monet muutkin maat ovat 
hyökänneet Iranin kimppuun ja miehittäneet sen alueita yrittäen tu-
hota koko kansan ja kulttuurin eivätkä hyökkääjien jäljet ole olleet 
kauniita. Aleksanteri Suuri, Tsingis-kaani, Timur Lenk, arabit, venä-
läiset ja englantilaiset ovat miehittäneet eri aikoina Irania21. Mongolit 
ovat Tsingis-kaanin johdolla tuhonneet Iranin niin kuin historiassa 
kerrotaan: 

”Mongolien hyökkäys ainoastaan saattoi varsin perinpohjaisesti 
loppuun jo alkaneen kehityksen. Näin brutaalin ja epäinhimil-
lisen valtauksen tuhoisia vaikutuksia ei mitenkään voida pei-
tellä. Tsingis-kaani ja Hulagu tuhosivat pääosan kaupungeista 
ja hakkaisivat varsinkin Khorasanissa miekalla maahan niiden 
väestön surmaten useita miljoonia iranilaisia.”22 

Iranilaisilla on monia haavoja sekä sisäisten että ulkoisten vallan-
pitäjien vaikutuksesta. Iranilaisille ei ole annettu vapaata mahdolli-
suutta valita omaa kohtaloaan ja seurauksena on ollut monenlaisia 
levottomuuksia ja vallankumouksia historian eri aikoina.23 Ihmiset 
itsekin ovat tehneet sangen kyseenalaisia valintoja kuten enemmistön 

18 Ks. Lockhart & Bayle 1978, 22.
19 Issabeigloo & Helli 1991, 32.
20 Ks. esim. Carr 1953, 293-294.
21 Lenczowski 1978, xix.
22 Pahlavi 1980, 18.
23 Esim. Yhdysvaltojen vaikutus Iranissa vuonna 1953 tapahtuneeseen vallankaap-
paukseen. Ks. Lewis 2003, 55–56.
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äänestäessä islamilaisten tasavallan puolesta 1.4.1979 pidetyissä epä-
demokraattisissa vaaleissa. Niissä saattoi äänestää ainoastaan ”kyllä” 
tai ”ei” islamilaiselle tasavallalle, vaikka useat puolueet ja järjestöt vas-
tustivatkin tällaisten vaalien järjestämistapaa. Ihmiset aavistivat kui-
tenkin jo tuolloin tai kohta vaalien jälkeen, mitä oli tapahtumassa. 
Islamilaisten propaganda väitti, että paras demokratia ja tasa-arvo ovat 
islamissa ja että he antavat ne ihmisille. Ihmiset huomasivat kuitenkin 
heti vuoden 1979 vallankumouksen aikoihin, etteivät uudetkaan val-
tiaat usko todellisuudessa lainkaan demokratiaan ja tasa-arvoon. Vaik-
ka he olisivatkin niihin uskoneet, heillä ei ollut selkeää käsitystä siitä, 
miten ne voitaisiin toteuttaa. Politiikka oli yksiselitteisesti joutunut 
epäpoliittisten henkilöiden käsiin, eikä heillä ollut mitään poliittista 
kokemusta ja taitoa: he eivät tunteneet valtion mekanismeja eivätkä 
sen koneistoja.24 Valtaan pääsivät islamilaiset mullahit, joille oli ope-
tettu islamilaisia tapoja, lakeja ja sääntöjä. Jan Hjärpe kirjoittaa: 

”Myös iranilaista liikettä, joka vuonna 1979 syöksi šaahin val-
lasta, voidaan kutsua fundamentalistiseksi. Se muistuttaa jos-
sain määrin yllä mainittuja liikkeitä mutta niiden välillä on 
erojakin. Myös Iranin vallankumouksellinen liike pitää Jumalaa 
varsinaisena hallitsijana ja todellisena lainlaatijana. Jos muslimi 
alistuu jonkun muun kuin Jumalan hallittavaksi, hän syyllistyy 
epäjumalanpalvelukseen (sherk).”25 

Moderni maailma oli heille vihollinen ja vieras. Heidän mielestään 
kaikki, mikä oli modernia ja ”epäislamilaista”, pitäisi tuhota.26 Monet 
ihmiset tuomittiin islamilaisessa oikeudessa, mofsedeh fi  al-arzissa, 27 

24 Ks. Khomeini 1981, 337.
25 Hjärpe 1992, 112.
26 Ks. Hjärpe 1992, 112.
27 Arabiankielinen sanonta, joka tarkoittaa ”kujeilijaa maapallolla”. Tämä on islami-
lainen sana ja Iranin islamilaisten mukaan nämä mofsedit (kujeilijat) pitäisi tuhota 
maanpallolta. Tämän vuoksi monet ihmiset, jotka olivat entisen Pahlavin korkeita 
virkailijoita ja monet muut ”rikolliset” joutuivat mofsedin asemaan ja heitä ran-
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ja heidät tapettiin. Länsimainen kulttuuri oli epäislamilaista, se piti 
tuhota ja sen mukaan käyttäytyviä rangaista.28 

Naiset olivat ensimmäisten painostettavien joukossa.29 Heitä ei 
enää hyväksytty joihinkin heidän aikaisemmista ammateistaan ku-
ten tuomarin ammattiin. Iranilaiset pakotettiin noudattamaan välit-
tömästi islamilaisia lakeja. Musiikki, erilaiset viihdeohjelmat ja pelit 
joutuivat kieltojen kohteiksi ja vain osa iranilaisesta klassisesta musii-
kista sallittiin. Monet pelit ja korttipelit tulkittiin uhkapeleiksi ja ne 
kiellettiin. Alkoholi on myös islamin vastainen ja siksi kielletty aine.30 
Sen juomisesta seurasi julkisesti raippoja ja usein myös vankilatuo-
mio. Tämä siitä huolimatta, että iranilaiset ovat historian kuluessa 
olleet viinin ystäviä ja monet runoilijat, kuten suuri klassikko Hafez 
sekä runoilija, tiedemies ja matemaatikko Omar ibn al-Haijjam ovat 
runoissaan kehuneet viiniä. Armas Salonen kirjoittaa: 

”Aivan toista maata, ja kaikkien lisäksi länsimaissa paljon 
suurempaa mainetta niittänyt mies oli Omar ibn al-Haijjam, 
(k.1132) joka on saavuttanut kuuluisuutta nimenomaan viinin 
ylistäjänä.”31 

Salosen mukaan aika vuodesta 1000 vuoteen 1350 jKr. oli Iranin 
kirjallisuuden kultainen aika, jolloin runoiltiin viinistä, satakielistä ja 
kauniista ruusuista.32 Nämä ja monet muut olivat iranilaisten ylpey-
den aiheita ja niihin ei liittynyt mitään modernista maailmasta eikä 

gaistiin välittömästi kuolemanrangaistuksella. Yksi heistä oli Amir Abas Hoveida, 
joka oli Muhammad Reza Pahlavin pitkäaikainen pääministeri. Hän ei ehtinyt paeta 
vuoden 1979 vallankumouksen aikana ja hän joutui islamilaisten käsiin ja hänet 
tapettiin heti.
28 Ks. Khomeini 295–299.
29 Ghorashi 2003, 8.
30 Ks. Pollack 2004, 181.
31 Salonen 1967, 241.
32 Salonen 1967, 235.
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länsimaisesta kulttuurista. Nowrooz33 eli iranilainen uuden vuoden 
juhla ja monet muut kansallisen juhlat olivat islamilaisuuden kanssa 
ristiriidassa ja vain pakon sanelemina islamilaiset hyväksyivät ne, tosin 
kylmästi. Näitä juhlatapojakin saattoi noudattaa hyvin rajoitetusti ja 
niiden sijaan tuli monia muita uskonnollisia juhlia.34 Ramadanin35 
aikana ihmisiä kielletään syömästä, juomasta ja tupakoimasta kaduilla 
ja muilla julkisilla paikoilla. Jos joku aikuinen rikkoo tätä lakia, häntä 
rangaistaan vankilalla ja raipan iskuilla selkään.36 Nämä uudet tavat 
painavat iranilaisten mielenrauhaa ja ahdistavat heitä. Monet vastus-
tavat näitä sääntöjä eri tavoin. Yksi tapa kansan keskuudessa on kirota 
ja puhua negatiivisesti sekä kertoa vitsejä islamilaisesta papistosta ja 
viranomaisista. Näin he salassa tyhjentävät omia sisäisiä paineitaan. 
Ihmiset harrastavat salaa kotona monia julkisesti kiellettyjä tapoja. 
Myös islamilaisten moraali ja monet ankarat lait ovat saaneet aikaan 
reaktioina negatiivisia seikkoja kuten huumeongelman nuorten kes-
kuudessa. Yksi Iranin tämän päivänä ongelmista on nuorten laajalle 
levinnyt huumeriippuvuus. Työttömyys, tulevaisuuden epävarmuus, 
erilaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset painostukset aiheuttavat, että 
nuoret joutuvat huumeiden ansaan. Eräs iranilainen 18-vuotias tyt-
tö nimeltä Shadi37 kirjoitti Iranista avoimen kirjeen Internetiin. Hän 
kirjoittaa: ”Minä en enää kestä näitä sääntöjä, näin täytyy tehdä tai 
näin ei saa tehdä, tätä häkkiä, jossa joudun elämään.”38 Shadi on yksi 
tuhansista nuorista, jotka asuvat Iranissa hyvin ahtaassa ilmapiirissä. 

33 Yhdyssana ”nowrooz” tarkoittaa ”uusi päivä” ja se on iranilaisten kevään ensim-
mäinen päivä. Se on länsimaisessa kalenterissa 20. maaliskuuta. Iranilaisille ja mo-
nille muille kansoille tämä on hyvin tärkeä juhla ja sitä vietetään virallisesti.
34 Tavallisesti iranilaiset viettävät monia islamilaisia juhlapäiviä, jotka ovat tulleet 
Iraniin islamin mukana. Yksi niistä on Aide Feter, jota vietetään Ramadanin eli 
paastokuukauden jälkeen kaikissa islamilaisissa maissa.
35 Ks. Hjärpe 1992, 84–85.
36 Vrt. Khomeini 1981, 286–294.
37 ”Shadi” tarkoittaa iloa.
38 Akhbare-rooz 7.12.2001, Man Shadi hastam. [WWW-dokumentti].
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Nämä hänen kirjoittamansa lauseet ovat hyvin voimakas viesti nuor-
ten masennuksesta ja ahdistuksesta nyky-Iranissa. Hänen ikäisensä 
nuoret ovat syntyneet vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen, eivät-
kä ole edes nähneet vallankumousta. Heidät olisi pitänyt kasvattaa 
islamin mukaan oikein, mutta päinvastoin, nuoret eivät Iranissa ota 
kovin mielellään vastaan islamilaisten käskyjä.39

Iranissa prostituutio ja naisten, varsinkin nuorten naisten, itsensä 
myyminen on ongelma. Vaikka sharia on kieltänyt naisten ja miesten 
välisen avioliiton ulkopuolisen seksin, köyhyys ja monet muut yhteis-
kunnan ongelmat ovat omiaan aiheuttamaan prostituutiota. Naisten 
on pakko myydä omaa ruumiistaan ja ottaa riskejä kaikenlaisesta yh-
teiskunnan ja valtion painostuksesta huolimatta. Naisten ja etenkin 
nuorten naisten hyväksikäyttöä tapahtuu kaikilla yhteiskunnan aloil-
la. Helsingin Sanomat julkaisi uutisen tästä aiheesta: 

”Teheran. Kahdeksan Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajaa 
on tuomittu raipparangaistukseen prostituoitujen luona käy-
misestä. Kahta kahdeksasta pelaajasta on jo rangaistu. Raipa-
niskuja annettiin 70 ja 170. Pelaajia ei ole nimetty. Palloilijat 
jäivät kiinni teheranilaiseen bordelliin tehdyssä ratsiassa. Vaik-
ka prostituutio on ollut Iranissa ehdottoman laitonta vuoden 
1979 islamilaisesta vallankumouksesta lähtien, viime vuosien 
taloudellinen ahdinko on ajanut nuoria naisia myymään itseään 
Teheranin kaduille poliisien tehotarkastuksista huolimatta.”40 

Urheilijoilla pitäisi olla paremmat mahdollisuudet normaaliin elä-
mään, mutta yhteiskunnan ahdinko pakottaa heidät seksin ostoon ja 
laittomaan toimintaan. Fundamentalistiset uskonnolliset maat sorta-
vat omia kansojaan niin, että heillä on vain harvoja keinoja hank-
kia piristystä ankaraan elämäänsä. Kun tavalliset nautinnot suljetaan 

39 Khomeini 1981, 295–299.
40 Helsingin Sanomat 15.7.2002.
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kansalta, heidän piirissään kasvaa niiden tilalle muita kielteisiä toi-
mintoja kuten huumeidenkäyttöä, prostituutiota jne. Iranissa suurin 
osa masentuneista, itsemurhan tehneistä ja huumeiden käyttäjistä on 
juuri näitä uhreja. Kun kansalla ei ole mahdollisuutta edes valita omia 
vaatteitaan41 ja elää niin kuin haluaa, tämän tapaiset negatiiviset toi-
minnat lisääntyvät.42

Nykyään satelliitit ja Internet ovat kommunikaatiovälineitä, jotka le-
vittävät nopeasti sekä hyviä että huonoja uutisia. Vaikka Iranissa ei 
kaikilla olekaan varaa näihin laitteisiin, tieto leviää nopeasti nämä 
tiedotusvälineet käyttöön ottaneiden henkilöiden kautta muuhun yh-
teiskuntaan. Nykytekniikka on varsinkin nuorten keskuudessa hyvin 
suosittua. Tämän takia Iranin vallassa olevat viranomaiset yrittävät 
estää ihmisiä saamasta näitä välineitä ja tietoja. He tekevät kotietsin-
töjä ja takavarikoivat satelliittivastaanottimet. Viranomaiset yrittävät 
rajoittaa myös Internetin käyttöä. Tämä tapahtuu samaan aikaan, jol-
loin Iranin valtio itse yrittää levittää omia ajatuksiaan ja islamilaisia 
tapoja Internetissä. Esimerkkinä tästä on iranilainen Nowrooz-lehti, 
joka esittelee Iranin yhdeksättä kansainvälistä Koraaninäyttelyä ko-
tisivuillaan osoitteessa WWW.THQE.COM. Sivut on julkaistu kol-
mella kielellä persiaksi, arabiaksi ja englanniksi.43 

Valtio ja sen islamilaiset vallanpitäjät haluavat käyttää uusia tek-
niikoita vain oman aatemaailmansa levittämiseen.44 Jos uudet tek-
niikat toimivat vallanpitäjiä vastaan ja uhkaavat heidän asemaansa, 
he nousevat välittömästi niitä vastaan. Video on yksi väline, joka oli 
vuosia kielletty kansalaisilta, mutta viranomaiset käyttävät sitä omiin 
tarpeisiinsa. Nyt videonauhurin käyttö on sallittu tavallisillekin kansa-
laisille, mutta kuten edellä todettiin, satelliittilautaset ovat kiellettyjä. 

41 Ruthven 2000, 327.
42 Vrt. Issabeigloo & Rauha 1991, 41.
43 Nowrooz 28.11.2001, Sayteh Interneti nemaieshgaheh bainolmelalieh Qoran 
aqaz be kar kard. [WWW-dokumentti].
44 Goodwin 1995, 106.
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Iranissa tiedonvälityksen ongelma ei ole vain köyhillä. Iranissa myös 
keskiluokka ja muut taloudellisesti varakkaat elävät ahtaan ilmapiirin 
ja tiukkojen sääntöjen alla, koska satelliittilautanen, Internet ja muut 
uudet tekniikat saavuttavat ensin ne kodit, joilla on varaa hankkia 
nämä uudet välineet. 

Iranilla on tärkeitä energialähteitä kuten öljyä ja maakaasua. Iranis-
sa on myös hyvin paljon muita teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita. 
Vaikka Iran on luonnonvaroiltaan rikas, kansa elää köyhänä vaatima-
tonta elämää. Länsimaiden ihmisten käyttämät uusimmat tuotteet ja 
tekniikat ovat tavallisille iranilaisille haaveita; he vain uneksivat niistä. 
Ihmiset haluavat olla edistyneitä, mutta valtio, joka pitää edistystä uh-
kana, estää ihmisiä elämästä haluamallaan tavalla.45

 
Länsimaiden ja myös muun Euroopan (entisten sosialistimaiden ja 
Itä-Euroopan) kulttuurit ja niiden harrastaminen ovat Iranissa kiel-
lettyjä, sillä niitä pidetään valtion uhkana ja vihollisena. Länsimaiset 
vaatteet, tavat, tanssit ja laulut ovat kiellettyjä. Varsinkin nuoria, joilla 
on vetovoimaa siihen suuntaan, estetään propagandan tai voiman ja 
väkivallan keinoin harrastamasta länsimaiden kulttuuria.46 Tämä on 
aiheuttanut sen, että osa nuorista haaveilee pääsevänsä länsimaihin ja 
niiden ”ihanteiden” luo. Monet jättävät oman kotimaansa ja ryhtyvät 
toimiin päästäkseen länsimaihin. Näiden joukossa on hyvin koulutet-
tuja ihmisiä, mikä huolestuttaa viranomaisia. Viranomaisten on kui-
tenkin vaikeaa estää nuorten emigroitumista. He jättävät perheensä, 
ystävänsä ja kulttuurinsa ja valitsevat länsimaisen elämän. Nämä ryh-
mät ovat erilaisia kuin ne, jotka ovat kokeneet poliittisista painostusta 
ja ihmisoikeuksien puutteita. Lähtijöissä naisten osuus on pienempi, 
sillä naisten ja tyttöjen on vaikea päästä yksin matkustamaan varsinkin 
ulkomaille. Iranin islamilaiset lait kieltävät islamin moraalin nimissä 
yksinäisiä tyttöjä lähtemästä opiskelemaan ulkomaille. Jos nainen on 

45 Ks. myös Issabeigloo & Rauha 1991, 14–15.
46 Ks. Khomeini 1981, 293.
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naimisissa, hän voi matkustaa ulkomaille aviomiehen luvalla tai avio-
miehen kanssa.47

Tehtäessä tutkimusta, jonka aineisto on erilaista ja kirjoitettu eri kir-
jaimistolla kuin suomen kieli, on pakko noudattaa joitakin translit-
terointisääntöjä. Kaikki käännökset, joissa ei ole kääntäjää mainittu, 
ovat minun tekemiäni. Kielten erilaisten rakenteiden vuoksi käännök-
set eivät voi olla täysin sananmukaisia, mutta olen pyrkinyt siihen, 
että käännökset noudattaisivat tekstin alkuperäistä ajatusta ja tarkoi-
tusta.48

Eräs hankaluus kirjoittamisessa on se, kuinka persiankielinen sana 
kirjoitetaan latinalaisin aakkosin. Tässä on olemassa hyvin monenlai-
sia kirjoitustapoja. Ensinnäkin sama kirjain voidaan kirjoittaa monella 
tavalla, kuten ”sh” voidaan kirjoittaa myös isolla S-kirjaimella tai ”kh” 
voidaan kirjoittaa ”x”. Esimerkiksi sanan ”Khomeini” monet kirjoitta-
vat ”xomeini”. Tässä tutkimuksessa on yritetty välttää nimien kirjoit-
tamista monin eri tavoin ja on yritetty käyttää niitä äänteitä ja kirjai-
mia, joita latinalaissa aakkosissa käytetään, kuten ”Kh” tai ”Sh”.49 

Erilaisissa kirjoitustavoissa ihmisten ja paikkojen nimet ja sanat 
voidaan kirjoittaa eri lailla. Esimerkiksi islamin toisen päähaaran nimi 
kirjoitetaan joskus ”shia”, joskus ”siia”, ”shiia” jne.50 Suorissa laina-
uksissa on kirjoitettu niin kuin lähdeteoksissa on kirjoitettu; muu-
toin olen pyrkinyt kirjoittamaan persiankieliset nimet tavalla, joka on 
mahdollisimman tarkoin lähellä alkuperäistä kirjoitustapaa. Joillakin 
termeillä on vakiintunut suomenkielinen käännös ja kirjoitustapa ja 
siinä tapauksessa niitä on käytetty.

Toinen hankaluus ovat erilaiset ajanlaskut. Tämän tutkimuksen 
alueilla käytetään kolmea erilaista ajanlaskutapaa eli kalenteria, jotka 

47 Esim. Ghorshi 2003, 3.
48 Vrt. Rahimieh 2001, 7.
49 Vrt. Ghorshi 2003, 11.
50 Esim. ks. Tripp 2002, 160 & Hiro 1990, 18. 
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vaihtelevat keskenään ja poikkeavat toisistaan. Länsimaiden käytös-
sä oleva kalenteri on hyvin erilainen kuin iranilainen ja arabialainen, 
joista kaksi viimeksi mainittua ovat myös keskenään erilaisia. Joissa-
kin kohdin tutkimusta on pakko muuttaa nämä ajanlaskut samaan 
aikaan, sillä yhdessä kirjassa ei voi käyttää kolmea kalenteria, arabia-
laista, iranilaista ja länsimaista kalenteria. Tässä tutkimuksessa käyte-
tään pääosin länsimaista kalenteria. Esimerkki ajanlaskun eroista on, 
että Iranin islamilainen vallankumous on Iranin kalenterin mukaan 
tapahtunut vuonna 1357. Länsimaisen kalenterin mukaan se tapah-
tui vuonna 1979 ja tässä siis käytetään vain länsimaista ajanlaskua. 
Myös historian kuluessa on käytetty erilaisia kalentereja. Kirjoittajat 
ovat voineet kirjoittaa eri tavoin samasta asiasta, mikä johtuu ajanlas-
kun ongelmista. Monista tapahtumista on kirjoitettu suullisen tiedon 
perusteella tai niistä ei ole kirjoitettu ollenkaan, asioista on vain suul-
lisesti kerrottu jälkipolville. Tämä aiheuttaa tutkimuksessa luonnolli-
sesti ongelmia.51 

1.1. Tutkimuksen menetelmät 

Tämä tutkimus on politiikan tutkimusta ja ”monen tutkijan mie-
lestä ryhmätaso on politiikan tutkimuksen keskeinen alue”.52 Tässä 
tutkimuksessa naiset nähdään merkittävänä ryhmänä ja yhteiskunnan 
jäseninä. Osa tämän tutkimuksen aineistosta koostuu joidenkin ira-
nilaisten puolueiden lehdistä ja julkaisuista, jotka ilmestyvät Iranin 
rajojen ulkopuolella. Osa on iranilaisia päivälehtiä, jotka painetaan 
Iranissa ja sen lisäksi ne on julkaistu Internetissä. Monia naistenlehtiä 
ja muita lehtiä on saatavissa myös ulkomailla. Näiden lehtien yksittäi-

51 Esim. Issabeigloo – Rauhan mukaan Ajatollah Khomeini on kuollut vuonna 1988 
(Issabeigloo – Rauha 1991, 24), mutta Hämeen-Anttilan mukaan kuolinvuosi oli 
1989 (Hämeen-Anttila 1999, 92). Myös vrt. Nerweyi 1991, 46–47.
52 Berndtson 1993, 149.
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siä numeroita ja Internetissä ilmestyviä numeroita käytätetään tässä 
tutkimuksessa. 

Myös iranilaiset naiset, jotka aktiivisesti toimivat naisten oikeuk-
sien puolesta Iranissa ja ulkomailla, ovat tehneet tutkimuksia. Heitä 
ovat mm. asianajaja ja Iranin naisten oikeuksien asiantuntija Mehe-
rangiz Kar, joka on tutkinut naisten vastaista väkivaltaa Iranissa. Hän 
on tutkinut myös Iranin naisten poliittisia oikeuksia. Hänen kirjansa 
on julkaistu persiaksi Iranissa, mikä aiheuttaa siihen sisällöllisiä rajoi-
tuksia. Toisin sanoen hän ei voi suoraan kritisoida islamilaista valtako-
neistoa, joka ideologisesti rajoittaa naisia.53 

Osa kirjoituksista on islamilaisten uudistusmielisten naisten laati-
mia. Heistä yksi on Jamile Kadivar, joka on kirjoittanut naisten asemas-
ta ja oikeuksista oman uudistusmielisen islamilaisuutensa mukaan.54 
Iranin naisia koskevia uutisia, artikkeleita ja haastatteluja julkaistaan 
Internetissä. Tutkimuksen aikana olen seurannut näitä Internet-sivuja 
säännöllisesti ja käytän niiden naisia koskevaa aineistoa tutkimuksessa. 
Aiempia tutkimuksia käsitellään myöhemmin tässä luvussa. Pääpaino 
on naisten kertomuksilla ja kirjoituksilla. Naisia käsittelevät uutiset 
ja tapahtumat ilmoitetaan lähteissä. Näiden tapahtumien perusteel-
la tarkastellaan naisten asemaa ja toimintaa sekä heidän oikeuksiensa 
toteutumista Iranissa. Näiden toimintojen perusteella tutkimuksessa 
lähestytään tutkimusaihetta ja paljastetaan ja näytetään, mitkä ovat 
naisten oikeudet ja toiminta Iranissa. Tässä luvussa kirjoitetaan laa-
jemmin naistutkimuksen menetelmistä sekä kuvataan myös niitä es-
teitä, jotka vaikuttavat naisten oikeuksien ja toiminnan tutkimiseen 
suoraan Iranissa. Samoin perehdytään myös aineiston luojiin. Yhdes-
sä osassa käsitellään tutkimuksen kysymyksiä. Ensin tarkastellaan ja 
määritellään yhteiskunnan ongelmia, jotka avaavat tietä tutkimuksen 
menetelmien selittämiseksi tämän tapaisessa tieteellisessä yhteiskun-
nallisessa tutkimuksessa. 

53 Ks. Kar 1998, 6.
54 Esim. Kadivar 1997, 10.
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Tämä tutkimus on laadullista tutkimusta55 ja se ottaa huomioon 
yhden Iranin kipeimmistä yhteiskunnallisista ongelmista. Tutkimus ei 
ole haastattelututkimus eikä myöskään tilastollinen tutkimus. Kuten 
jo aikaisemmin todettiin, tämä johtuu aineiston lajista ja keruusta, 
sillä aineistoa ei ole voitu kerätä haastatteluin. Tämä tutkimus ei ole 
myöskään kvantitatiivinen tutkimus, jossa aineistoa kerätään suuri 
määrä ja tutkija käsittelee ja analysoi sitä tilastollisin keinoin. Kvan-
titatiivinen tutkimus soveltuu esimerkiksi vaalitulosten ennakointiin, 
työttömien määrän tutkimiseen tai rikollisuuden tilanteen selvittämi-
seen.56 Tässä ongelmana on, voidaanko tilastollisin menetelmin selvit-
tää naisten alistamisen keinoja.57 

Yhteiskunnalliset ongelmat ovat perustaltaan usein hyvin vanhoja 
ja näin on naisten ja miesten tasa-arvokysymyksessä.58 Ongelmia ei 
voida poistaa ennen kun ne tunnetaan ja määritellään, sen jälkeen 
voidaan miettiä ratkaisuja. Ottakaamme analogian lääketieteestä; en-
sin potilas sairastuu ja sairaus haittaa hänen elämää. Toinen vaihe on 
lääkärin tutkimus ja sairauden diagnosointi, kolmas askel on sairau-
den parantaminen. Yhteiskunnan ongelmien ratkaisuprosessia voim-
me hahmotella samalla tavalla. Naisten ja miesten välillä epätasa-arvo 
on ongelma. Ongelman tunnistaminen vaatii tutkimusta ja ongelman 
poistaminen tai ratkaiseminen vaatii toimintaa.59 Pertti Alasuutari ver-

55 ”Aineistoina tällaisissa tutkimuksissa voidaan täyttää esimerkiksi muutamiin 
henkilöihin kohdistuvia syvähaastatteluja. Erilaisen dokumenttien (elämäkerrat, 
komiteanmietinnöt, televisio- ja radio-ohjelmat) merkityssisältöjen tulkintakin on 
kvalitatiivista analyysia, johon on kehitetty tekstianalyysin nimellä kulkevia syste-
maattisia menetelmiä. Uuden tiedon luomiseen voidaan käyttää myös aikaisempia 
tutkimuksia niitä yhdistelmällä ja uudella tulkitsemalla. Tutkijan vapaamuotoinen 
ilmiöiden havainnointikin voi tarjoa joskus hyvä aineiston keruuja analyysitavan.” 
(Berndtson 1993, 89.)
56 Ks. esim. Forsander 2002, 106.
57 Ks. myös Berndtson 1993, 88.
58 French 1993, 26.
59 Chapman 1995, 94.
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tailee tutkimusta salapoliisin tekemään murhatutkimukseen. Hänen 
mallinsa on salapoliisiromaanista ja sen avulla Alasuutari yrittää selit-
tää, kuinka yhteiskunnan asioita tutkitaan.60 Ongelmana salapoliisilla 
murhajutussa on murhaajan löytäminen. Murha on tapahtunut, eikä 
ole selvää, kuka sen on tehnyt. Syyllinen on saatava selville. Tämä voi-
daan yleistää: jos murhat lisääntyvät, tutkijan tehtävänä on selvittää, 
mikä aiheuttaa murhien määrän lisääntymisen yhteiskunnassa.

Tämä tutkimus keskittyy iranilaisten naisten ongelmiin ja heidän 
oikeuksiinsa. Nämä kuuluvat erityisesti feministisen tutkimuksen pii-
riin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aluksi iranilaista yhteiskuntaa. 
Tutkin myös uskontoa61, joka on nyky-Iranin ideologia. Otan myös 
huomioon vasemmistolaisen yritykset vaikuttaa naisten taisteluihin, 
minkä vuoksi perehdyn vasemmistolaisten naisia koskeviin aatteisiin 
ja ajatuksiin. Monia vuosia vasemmistolaiset ovat taistelleet Iranissa ja 
koko maailmassa tasa-arvon toteutumisen ja köyhyyden poistamisen 
puolesta.62 Naiset ovat epätasa-arvon uhreja ja naisten olojen paranta-
minen on osa vasemmistolaisten ohjelmaa. Monet naiset ovat taistel-
leet heidän riveissään, kärsineet vankiloissa ja taistelukentillä.63 Vaikka 
naisille on luvattu vapauksia, ei niitä lupauksia ole toteutettu.64

Kuten edellä mainittiin, vasemmistolla on pitkä perinne taistelus-
sa naisten oikeuksien puolesta. Vaikka näissä taisteluissa on puutteita, 
sen toiminta on vaikuttanut hyvin paljon Iranin naisten taisteluun. 
Ilman vasemmistopuolueita naisten taistelu olisi jäänyt vähäiseksi. 
Myös näissä puolueissa ja järjestöissä itsessään naiset ovat toimineet 
aktiivisesti. Muuallakin maailmassa voidaan katsoa, että naisten toi-
minta tasa-arvon puolesta on saanut vaikutuksia vasemmiston vas-
taavasta toiminnasta. Monissa vasemmistolaisten taisteluissa naisten 

60 Alasuutari 2001, 9.
61 Ks. Uskontoon, Berndtson 1993, 133.
62 Ghorashi 2003,235.
63 Ghorashi 2003, 6.
64 Ks. analyysi-käsite, Berndtson 1993, 241.
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oikeudet ja tasa-arvo ovat olleet hyvin tärkeitä aiheita ja on vaadittu 
oikeuksia myös naisille.65 Vaikka näitä vaatimuksia ei ole yleensä nou-
datettu edes omissa vasemmistopuolueissa, heillä on kuitenkin pitkä 
perinne tässä toiminnassa. Vasemmistolaiset ajattelevat, että vain koko 
yhteiskunnan luokkataistelun muuttuessa ja yhteiskunnan tullessa ko-
konaan tasa-arvoiseksi, myös naisten tasa-arvo toteutuu. Agust Bebel 
kirjoittaa naisten vapautumisesta: 

”Naiskysymys [...] käsitellee naisen asemaa yhteiskunnallisessa 
elimistössämme, kuinka hän voisi kehittää voimiaan ja taipu-
muksiaan kaikkiin suuntiin, niin että hänestä tulisi täydellisesti 
oikeutettu ja mahdollisimmassa määrässä hyödyllinen inhimil-
lisen yhteiskunnan jäsen. Meidän katsantokannaltamme yhtyy 
tämän asia kysymykseen, minkä järjestelmän vallitessa yksilön 
ja yhteiskunnan aineellinen ja yhteiskunnallinen hyvinvointi on 
astuva sorron, nylkemisen hädän ja kurjuuden tilalle...se saa siis 
lopullisen ratkaisunsa vasta, kun yhteiskunnalliset vastakohdat 
ja niiden tuottama paha poistetaan.”66

Tasa-arvo on ollut vasemmistolaisille periaatteellinen asia, mihin 
liittyy myös erilaisten epätasa-arvojen poistaminen. Naisten aseman 
epäoikeudenmukaisuus on ollut yksi tärkeimmistä asioista vasem-
mistolaisille. Monet puolueet Iranissa on perustettu vastustamaan ja 
poistamaan epätasa-arvon aiheuttamia ongelmia ja niiden syitä. On 
ollut kuitenkin vaikeaa taistella maassa, jossa ei ole ollut minkäänlaisia 
demokraattisia perinteitä.67

Käsite ”vasemmisto” on ongelmallinen mm. siksi, että vasemmis-
tossa on eri tavalla suuntautuneita ryhmiä ja liikkeitä sekä suuria mie-
lipide-eroja. Osaa vasemmistoryhmistä voidaan pitää hyvinkin ahdas-

65 Ks. Utrio 2001, 419.
66 Bebel 1979, 11
67 Ks. Kar 1998, 9.
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mielisinä, kun taas toiset ovat varsin uudistusmielisiä. Jotkut ryhmä 
ovat tasa-arvokysymyksissä sisäisesti hajanaisia. Niiden toimintatavat 
ja vaatimukset ovat hyvin kaukana aktiivisen yhteiskunnallisen liik-
keen ideaalista. Tämän vuoksi ne jäävät yksin ja pysyvät pieninä ryh-
minä. Niillä on ikään kuin vain oma maailmansa, jossa muilla ei ole 
sijaa. Eri iranilaiset puolueet ja niiden osat käyvät kovaa kilpailua ja 
ne saattavat olla keskenään jopa kovissa riidoissa. Joidenkin puoluei-
den tai puolueiden osien välillä on tapahtunut aseellisia yhteenottoja. 
Esimerkiksi Iranin Kurdistanissa 1980-luvulla kahden oppositiossa 
olevan kurdipuolueen välillä vallitsi monta vuotta kestävä aseellinen 
konfl ikti. Toinen niistä oli Iranin Kurdistanin demokraattinen puo-
lue; toinen ryhmä nimittää itseään Iranin kommunistiseksi puolu-
eeksi. Suurin osa sen jäsenistä on kurdeja ja puolue tunnetaan myös 
nimellä Komala. 1980-luvun loppupuolella yksi osa Iranin Kurdista-
nin demokraattisesta puolueesta irtautui ja se kutsuu itseään nimellä 
”Iranin Kurdistanin demokraattinen puolue – vallankumouksellinen 
johtajuus”. Näiden kahden puolueen välillä käytiin myös aseellisia 
taisteluja monen vuoden aikana. Vuosien yhteenottojen jälkeen nämä 
kaksi osaa liittyivät taas yhteen ja toimivat nyt Iranin Kurdistanin de-
mokraattisessa puolueessa. Komala puolestaan on jakautunut 1990-
luvulla moneen osaan, jotka käyvät keskenään kovaa sanasotaa. Osat 
kilpailevat siitä, mikä osista on perinteinen Komala-järjestö ja millä 
on oikeus käyttää tätä nimeä.68 

Myös Fadaian-järjestön69 – josta tulee tarkemmin puhe myöhem-
min – vähemmistön osien kesken käytiin verinen sisällissota, jossa 
kuoli monia jäseniä ja joka johti puolueen jakautumiseen 1980-luvun 
puolivälissä. Nämä ovat esimerkkejä iranilaisen vasemmiston välisistä 
erimielisyyksistä ja toiminnasta, jotka ovat olleet myös haitallisia ja 
estäneet edistymisen koko yhteiskunnallisessa taistelussa. Tilanne on 
ollut se, että puolueissa ei helposti suvaita toisinajattelijoita. Tämä on 

68 Ks. myös Nerweyi 1991, 33–35.
69 Ks. esim. Ansari 2003, 208.
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aiheuttanut myös poliittista kilpailua, joka vie voimavaroja taistelussa 
muutoksien puolesta. Iranilainen vasemmisto on ollut melko vahva 
mutta hajanainen, mikä on pienentänyt sen vaikutusmahdollisuuksia. 
Eräs Iranissa asuva työläisaktivisti on todennut asian iranilaisen va-
semmistolaisen lehden haastattelussa: 

”On surullista, kun tänä aikana, jolloin Iranin vasemmistolais-
ten puolueet tarvitsevat yhteistyötä, ne ovat valinneet hajanai-
suuden tien ja ovat riidassa keskenään. Iranin vasemmisto ei 
voi vaatia valtaa niin kauan kun tilanne on tällainen. Ei voi 
kehottaa työläisiä liittymään yhteen, kun eri syistä vasemmis-
tolaiset itse aiheuttavat hajaannusta vasemmistoliikkeessä. Tänä 
päivänä vasemmiston kehityksen pohja on kuitenkin laajempi 
kuin koskaan.”70

Iranissa kuten monissa muissakaan kehitysmaissa naisen osa ei ole 
helppo. Naisten sorto on aiheuttanut sen, että he itsekin usein pitävät 
luonnollisena sitä, että heillä ei ole samoja oikeuksia kuin miehillä. 
Osa naisista uskoo, että ihmisoikeudet ovat heidän etujensa vastaisia. 
”Modernismi” ja ”feminismi” ymmärretään yksinkertaisesti väärin.71 
Monien säädösten tulkitaan suojelevan naisia ja ne nähdään naisten 
etujen mukaisina, joista esimerkkeinä ovat naisten pukeutumissää-
dökset. Naiset on pakotettu käyttämään peittäviä vaatteita, koska hei-
dän pitäisi olla suojassa vieraitten miesten katseilta. Naisten ruumista 
pidetään vaarallisena ja yhteiskunnan moraalia pilaavana. Sylvia El 
Kaddioui tuo asian esiin näin: ”Minkä tahansa naisen ruumiinosan 

70 Kar (Fadaiian Aksaryat) no 271, 17. Dec. 2001. Mosahebe ba yeki az faalineh ba 
sabeqayeh jonbesheh kargari va sandika dar morede vaziyateh jonbesheh kar´gari va 
sandikaiyeh Iran, Kargaran hamvareh az eslahat poshtibani kardeand, ama rahbara-
neh eslahat be kargaran che dadeand.
71 Ghorashi 2003, 94.
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paljastaminen tuottaa häpeää ja hämmennystä sen lisäksi, että se mu-
rentaa yleistä moraalia.”72 

Ns. tavallisten ihmisten historiasta ei ole paljon kirjoitettu. Esimer-
kiksi maaseudun työtätekevät ovat olleet sorretussa asemassa. He ovat 
usein kertoneet omille jälkeläisilleen, millaista heidän elämänsä oli 
entisaikaan. He eivät olleet useinkaan kirjoitustaitoisia ja vaikka he 
olisivatkin olleet, he eivät uskaltaneet ilmaista ajatuksiaan kirjallisessa 
muodossa. Iranissa suurmaanomistaja tai kylän feodaaliherra on voi-
nut pahoinpidellä ja jopa kiduttaa vuokraviljelijöitä. Näillä on voinut 
olla hyvin vaikea elämä, mutta myös hyvä elämä. Maanviljelijä voi 
kertoa jälkeläisilleen tai tutkijalle, että heidän elämänsä oli ennen kur-
jaa tai hyvää, mutta hän ei osaa kertoa milloin, minä vuonna näin oli. 
Esimerkiksi naisista on kirjoitettu vähän historiassa: 

”Miehet varmistavat poliittisen elämän omaksi alueekseen myös 
hävittämällä todisteet naisten osallistumisesta yhteisten asioi-
den hoitoon. Yksissä tuumin miehet omivat naisten projektit 
tai vievät ne omiin nimiinsä; miehet jättävät tarkoituksella nais-
ten saavutukset mainitsematta historiaa kirjoittaessaan. Harva 
tietää miten monia naispuolisia hallitsijoita, fi losofeja, tieteen 
tutkijoita, taitelijoita, kirjailijoita ja keksijöitä menneinä aikoi-
na on ollut, vaikka jollakin heistä oli paljon vaikutusvaltaa ja 
monet kartuttivat ihmiskunnan tietämystä ja hyvinvointia.” 73

Tässä tutkimuksessa monia asioita ei ole voitu ajoittaa tarkoin. 
Esimerkiksi Iranin vanhoista traditioista on hyvin vaikea tietää, mil-
loin nämä traditiot ovat täsmälleen syntyneet. Vaikka tutkimus käsit-
telee varsinaisesti iranilaisten naisten asemaa, on perehdyttävä myös 

72 El Kaddioui 1999, 199.
73 French 1993, 60. 
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muihin asioihin kuten islamiin. Tämä tutkimus ei ole islamin tut-
kimusta, mutta siitä on tuotu esiin seikkoja, jotka vaikuttavat tutki-
muksen varsinaiseen asiaan eli naisten asemaan. Koska tämän teoksen 
lukijakunnasta kaikki eivät oletettavasti kovin hyvin tunne iranilaista 
yhteiskuntaa ja Iranin historiaa, olen katsonut tarpeelliseksi tarkastella 
melko laajasti näitä Iranin naisten asemaan vaikuttaneita taustateki-
jöitä.74

Tutkimuksessa on myös yritetty tuoda esimerkkejä ja vertailla 
muiden maiden tilannetta. Se on tosin lähinnä apuna ajatusten ja kä-
sitysten selvittämisessä. Päämääränä ei ole ollut laajentaa tutkimusta 
muille alueille ja muihin elämänpiireihin. Eri selvitykset ovat välttä-
mättömiä, koska ilman niitä ei asioita voi selittää. Yksi huomioitava 
seikka tässä tutkimuksessa on se, että useat maat kuten Irak ja Afganis-
tan ovat nopeasti muuttuneet ja monet mutkin asiat muuttuvat hyvin 
nopeasti. Vaikka säännöt ja roolit muuttuvat, ei naisten asemassa eikä 
monissa muissakaan yhteiskunnallisissa ongelmissa tapahdu muutok-
sia.75 

Yhteiskunnallisten ongelmien synnyn syyt ovat hyvin laaja kysy-
mys. Usein yksittäiset ongelmat voidaan ratkaista, mutta kun yksi on-
gelma ratkaistaan, saattaa syntyä tai tulla esiin jokin toinen ongelma. 
Samalla ongelmalla voi olla monenlaiset kasvot. Kun sanotaan, että 
naisten asema Iranissa on ongelmallinen, ei tarkoiteta, että on vain 
yksi tunnistettavissa ja poistettavissa oleva ongelma. Yksi ongelma voi 
esiintyä tuhannessa eri muodossa. Näin on esim. väkivallan suhteen. 
Väkivaltaa voi esiintyä kotona tai kodin ulkopuolella, se voi olla syste-
maattista ja järjestettyä tai äkillistä jne. Ei voida sanoa, että väkivaltaa 
on vain nyrkkien heiluttaminen kahden ihmisen välillä, vaan ilmiö 
on paljon laajempi. Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on naisiin 
kohdistuva väkivalta Iranissa – sekä kotona että kodin ulkopuolella. 

74 Vrt. Issabeigloo & Rauha 1991, 38.
75 Ks. French 1993, 92–95.
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Väkivalta voi olla joko fyysistä tai psyykkistä. Naisiin kohdistuvaa 
psyykkistä väkivaltaa on esimerkiksi heidän syrjimisensä siksi, että 
heitä pidetään fyysisesti miehiä heikoimpina.76 

Jos nainen käyttää väkivaltaa, tutkijan pitäisi selvittää ja tulkita, 
miksi näin on tapahtunut; onko taustalla miehen aggressiivisuutta, 
kuten raiskaus tai jokin muu syy, jonka vuoksi nainen on joutunut 
turvautumaan väkivaltaan. Kai Mikkonen kirjoittaa: ”Kysymys lukijan 
kompetenssista on kiinteästi yhteydessä sekä tekstiin itseensä nojautu-
mista että tulkinnan kategorioiden yhteisöllisyyttä koskeviin käsityk-
siin.”77 Tässä tutkija on ensin lukijan asemassa ja sen jälkeen muuttuu 
vaikuttajaksi. Tekstin tulkitseminen riippuu myös maan kulttuurista. 
Maassa, joka on miesvaltainen ja patriarkaalinen78 kulttuuri, ei naisia 
tutkiva voi välttää kritisoimasta sen kulttuuria.

Naisten aseman ongelmat liittyvät laajempaan, ihmisoikeuksia 
koskeviin ongelmiin. On maita, joissa näitä ongelmia ei poliittinen 
eliitti haluakaan ratkaista, mm. Iran, Irak (Saddam Husseinin aikana) 
ja Saudi-Arabia.79 Nämä ja hyvin monet muut samankaltaiset maat 
rikkovat ihmisoikeuksia joka päivä, koska ihmisoikeudet ovat uhka 
maiden vallanpitäjille. Jos kansalaisilla olisi täydet kansalaisoikeudet 
kaikissa asioissa, vallanpitäjillä ei yksinkertaisesti olisi mahdollisuuksia 
olla vallassa. Tällaisilla valtioilla on aina jokin sisäinen tai ulkopuoli-
nen vihollinen. Sisäinen vihollinen kuuluu omaan kansaan ja ulkoisia 
vihollisia ovat muut maat kuten naapurit tai suurvallat.80 Monet näis-

76 Vrt. esim. Utrio 1985, 24.
77 Mikkonen 1998, 10.
78 Patriarkan tarkoitusta Juliet Mitchell kirjoittaa seuraavaksi:” ’Patriarkalismia’ käy-
tetään – melko vapaasti - ei tarkoittamaan isän valtaa vaan yleensä miesten valtaa. 
Kate Milletin mukaan ’patriarkalismi’ on ’yleismaailmallinen valtasuhdelaji’ (maan-
tieteellisesti ja historiallisesti). Hän esittää, että ’patriarkariassa’ saavutetaan ideolo-
gisin keinoin yhteiskuntakasvatuksella ja sitä pidetään yllä instituutioiden avulla.” 
(Mitchell 1971, 59.)
79 Al-Rasheed 2002, 167.
80 Etnisten tutkimuksen menetelmänä ks. Berndtson 1993, 132.
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tä diktatuureista, esimerkiksi Saddam Hussein, toimivat Irakin Kur-
distanin suhteen niin kuin Niccolò Machiavelli on todennut: 

”Todettakoon aluksi, että valloittajan kotivaltio ja uusi liitän-
näinen ovat joko samaa maantieteellisiä aluekokonaisuutta ja 
kielialuetta tai erillisiä alueita. Edellisessä tapauksessa uuden 
alueen hallussapito on hyvin helppoa, vallankin jos sen asuk-
kaat eivät ole tottuneet vapaaseen hallintoon. Valloittajan tarvit-
see valtansa turvaamiseksi vain tuhota entisen ruhtinaan suku; 
asukkaat elävät kyllä rauhallisesti, kunhan vain saavat säilyttää 
vanhat olonsa eivätkä joudu omaksumaan entisistä poikkeavia 
tapoja. [...] Silloin sen sijaan törmätään vaikeuksiin, kun valla-
tut alueet ovat kielensä, tapojensa ja lakiensa puolesta erilaisia. 
Tällaisten alueiden hallussapitoon tarvitaan paljon onnea ja ko-
solti työtä. Yksi kaikkein parhaimpia ja tehokkaimpia keinoja 
on mielestäni se, että valloittaja asettuu sinne asumaan; tällä 
tavoin hänen valtansa tulee varmemmaksi ja vakaammaksi. ”81

Saddam Hussein Irakissa ja islamistit Iranissa ovat tuhonneet edel-
täjiään ja toisinajattelijoita. Iranissa kaikki islamilaista järjestelmää 
vastustaneet tulkittiin vastavallankumouksellisiksi ja heidät tuhottiin 
välittömästi. Irakissa mm. kurdit ovat olleet diktaattorin julmuuksien 
uhreja. Julmuuksien taustalla on diktaattorien pyrkimys absoluutti-
seen valtaan. Jos he aavistavat, että jokin asia voi uhata heidän val-
taansa tulevaisuudessa, diktaattorit toimivat ja reagoivat nopeasti niitä 
vastaan.82 

Iran ja Saudi-Arabia ovat vuosia taistelleet ja kilpailleet islamilai-
sen maailman johtajuudesta.83 Arabimaiden keskuudessa on taas kil-
pailu siitä, kuka johtaa koko arabiamaailmaa. Irakin diktaattorinen 

81 Machiavelli 1995, 17.
82 Tripp 2002, 222.
83 Al-Rasheed 2002, 147.
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presidentti Saddam Hussein oli yksi niistä, jotka olisivat halunneet 
johtaa kaikkia arabimaita.84 Niinpä hän antoi itselleen luvan hyökätä 
Kuwaitiin, liittää sen omaan maahansa ja julistaa tämä itsenäinen maa 
Irakin provinssiksi.85 Tästä Irakin asukkaat joutuivat maksamaan ras-
kaan hinnan: monet heistä kuolivat tai menettivät omaisuutensa so-
dassa. Monet sotilaat, jotka olivat perheen elättäjiä, kuolivat tai jäivät 
vangiksi. Pommituksissa tuhoutui sairaaloita, kouluja ja muita yleis-
hyödyllisiä laitoksia. Lapset ja vanhukset kärsivät vuonna 1990 alka-
neesta kauppasaarrosta, joka oli voimassa aina amerikkalaismiehityk-
seen saakka. Itse Saddam Hussein ja hänen ympärillään olevat ihmiset 
eivät tunteneet sodan aiheuttamia ongelmia, mutta monet miljoonat 
tavalliset irakilaiset tunsivat ja kokivat joka päivä taloudelliset ja muut 
vaikeudet. Lapset kuolivat, koska heillä ei ollut tarpeeksi ravintoa ja 
lääkkeitä. Nuoret eivät voineet solmia avioliittoa, koska he ovat köy-
hiä eikä heillä ollut varaa mennä naimisiin. Nämä kaikki tapahtuivat 
diktatuurin86 vuoksi. Länsimaat rankaisevat kaikkia irakilaisia diktaat-
torin sijasta.87 Tällainen diktatuuri perustuu salailuun. Vallanpitäjät 
eivät voi paljastaa, kuinka paljon he ovat aiheuttaneet omalle kansalle 
ongelmia. He ovat käyttäneet paljon oman maansa rikkauksia rikas-
tuakseen itse, sillä diktatuurissa ei kysytä eikä oteta huomioon oman 
kansan mielipiteitä politiikassa ja muissa yhteiskunnallisissa asioissa. 
Kansa on heille kuin palvelija, sen tehtävänä on ainoastaan palvella 
diktatuurin etuja.88 

84 Tripp 2000, 219.
85 Tripp 2000, 253.
86 Ks. Keskitetty järjestelmä: ”Keskitetyn hallitsevan olennaisin piirre on luonnol-
lisesti kaikkien hallitus tehtävien keskittäminen yksiin käsiin. Tämä vallankeskitys 
puolestaan saattaa koskea joko yhtä henkilöä tai jotakin hallitsevaa ryhmää. Edelli-
sessä tapauksessa on kysymys yksinvaltaisesta järjestelmästä, itsevallasta (kuten Eng-
lannissa vuoteen 1688 ja Ranskassa suureen vallankumoukseen saakka) tai diktatuu-
rista sen mukaan, onko vallanpitäjänä itsevaltias hallitsija vaiko diktatuuri, sotilas 
– tai siviilijohtaja.” (Noponen 1992, 87.)
87 Tripp 2000, 263.
88 Ks. Pollack 2004, 381.



36 Iranin naisten asema

On mahdollista selvittää, montako naista Iranissa joutuu vuodessa 
miesten väkivallan uhreiksi. Sen sijaan ei voi selittää niitä keinoja ja 
tekniikoita, joiden avulla piilossa kidutetaan ja alistetaan naisia. Dik-
tatuurimaissa ei voi esimerkiksi selvittää, kuinka paljon vankiloissa on 
vankeja, käytetäänkö kidutusta vai ei. Kehitysmaissa tilastot eivät ole 
niin korkealla tasolla kuin kehittyneissä maissa. Ihmiset voivat hyvin 
helposti antaa vääriä tietoja, mikä on riippuvainen kulttuurista. Jos-
sain kulttuurissa ei saa kysyä edes naisten ikää, omaisuutta ja varal-
lisuutta. Esimerkiksi se, montako kertaa viikossa aviopari harrastaa 
seksiä, on mahdoton kysymys. Iranissa ei voi myöskään kysyä, onko 
aviomies seksuaalisesti tasa-arvoinen vaimon kanssa. Nämä asiat ovat 
varsinkin traditionaalisissa perheissä hyvin rajoitettuja, koska tämä 
kysymys riippuu siitä, miten kulttuuri määrittää seksuaalisuuden.89 

Tutkijat puhuvat yleensä modernista yhteiskunnasta.90 Moder-
nissa yhteiskunnassa ihmiset harrastavat mm. elokuvia ja teatterissa 
käymistä. Ihmiset ovat sivistyneitä ja suhtautuvat tieteeseen ja kehi-
tykseen positiivisesti ja ottavat niiden tulokset tyytyväisenä vastaan. 
Mutta miten niihin voivat suhtautua kansat, joissa tilanne on toisen-
lainen? Miten tiukassa Saudi-Arabiassa suhtaudutaan naisten seksuaa-
lisuuteen liittyviin kysymyksiin? Voivatko tutkijat mennä ja suoraan 
kysyä tätä arabinaiselta, joka on kasvatettu traditionaalisesti? Vastaus 
ei ole tässä tapauksessa ”kyllä”.

Toinen ongelma on, että Iranin tietojärjestelmä ei ole tarpeeksi ke-
hittynyt. Kun kehittyneissä teollisuusmaissa esimerkiksi tilastot ovat 
monipuolisia ja niitä voidaan tehokkaasti käyttää91, ei iranilaisiin tilas-
toihin voi juurikaan luottaa. Iranissa on esimerkiksi runsaasti poliitti-
sia vankeja, mutta valtio ja koko systeemi kiistävät tämän. Yleensä he 
väittävät, että Iranissa ei ole yhtään poliittista vankia. He, jotka ovat 
vankiloissa, ovat vain huumerikollisia tai muita tavallisia rikollisia. Ira-

89 Ks. Kar 2001, 21-22.
90 Alasuutari 2001, 121.
91 Esim. Forsander 2002, 115.
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nin tilastot ovat niin virheellisiä, että jopa papisto ja korkeassa asemas-
saa olevat henkilöt valittavat niistä. Eräs mullah, ajatollah Yosef Sanei 
toteaa: ”Väärien lukujen ja tilastojen näyttäminen on haitallista maal-
le.”92 Hän vaatii tilastokeskuksen johtajia olemaan rehellisiä ja hän on 
pyytänyt kansaa tekemään yhteistyötä tilastokeskuksen kanssa,93 sillä 
kansalaiset eivät luota viranomaisiin eivätkä kerro oikein omia asioi-
taan. Iranilainen ei voi esimerkiksi kertoa sitä, että hän mahdollisesti 
on ateisti, sosialisti tai kommunisti. Nämä tiedot johtaisivat ihmiset 
suoraan vankilaan ja niistä voisi seurata kuolemanrangaistus. Näin ol-
len ihmiset valehtelevat viranomaisille.94 

Vaikka ihmiset uskaltaisivatkin kertoa kaikki ongelmansa, ei val-
tiolla ole paljon varaa paljastaa omia vikojaan ja puutteitaan. Valtio 
ei voi kertoa, kuinka monet ihmiset ovat köyhiä. Valtio ja systeemi 
eivät voi paljastaa, kuinka suuri on vallanpitäjien epäsuosio kansan 
keskuudessa. He haluavat vain sanoa, että maassa ei ole vihollisia, vaan 
kaikki viholliset on tuhottu ja kansa on islamilaista ja islamin valtion 
tukena. Retoriikka on iranilaisten valtion viranomaisten yksi merkit-
tävä menetelmä. Ilman propagandaa ja retoriikkaa Iranin valtiolla ei 
ole paljon kerrottavaa.95 

Eräässä propagandajulistuksessa kerrotaan: ”Th e humanity stress-
es to any responsible journalist to refl ect, the nature of Iran Islamic 
revolution around the world as, it is.”96 Tällaiset pyynnöt voidaan tul-
kita retoriikaksi, koska heti vuonna 1980 islamilainen valtio hyök-
käsi tunnettua Ayandgan-nimistä iranilaista sanomalehteä vastaan ja 
lakkautti sen. Tämän jälkeen ei yhtään lehteä voinut julkaista ilman 

92 Nowrooz 29.10.2001, Ayatola Sanei: Virhe tilastossa ja luvuissa vahingoittaa maa-
ta. [WWW-dokumentti].
93 Nowrooz 29.10.2001, Ayatola Sanei: Virhe tilastossa ja luvuissa vahingoittaa maa-
ta. [WWW-dokumentti].
94 Kar 2001, 17.
95 Vrt. Kar 2001, 22-23.
96 Fischer & Abdi 1990, 378.
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valtion erikoislupaa. Iranissa sanomalehdillä ja medialla on silti paljon 
vaikutusvaltaa. Tämän takia valtio aina tarkistaa ja päättää sensuurin 
kautta, mitä voi julkaista ja mitä ei.97 

Miksi tässä tutkimuksessa ei käytetä haastattelumenetelmää, esimer-
kiksi miksi ei kysytä suoraan naisilta, mitä heiltä puuttuu tai miten he 
kokevat jokapäiväisen arjen alistettuna? Alasuutarin mukaan ”haas-
tattelulla ei voida koskaan päästä suoraan sisään haastateltavan maail-
maan.”98 Jos tutkija haluaa saada selville syyt, miksi naisia alistetaan, 
ei ole järkevää – ainakaan Iranin tapauksessa – mennä haastattelemaan 
naisia ja kysyä heiltä, mitä teiltä puuttuu. Ongelmana voi olla, että 
haastattelu ei vastaa sitä todellisuutta, joka antaa selkeän vastauksen 
tutkimukseen. Voi olla vaara, että haastateltava ei osaa vastata kysy-
mykseen ja antaa väärää tietoa.99 

Ihmisten voi olla hyvin vaikeaa suhtautua positiivisesti heitä lähes-
tyvään tutkijaan. Esimerkiksi valtiollinen poliisi on opettanut ihmiset 
vastaamaan kysymyksiin väärin. Ihmiset ajattelevat, että kaikki heidän 
elämää koskevat tutkimukset voivat kääntyä heitä vastaan. Tässä tut-
kija voi keksiä toisia keinoja tutkimuksen edistymisen vuoksi. Tutki-
musmenetelmistä Pertti Alasuutari kertoo esimerkin: 

”Eräs tapa tutkia kertomuksen lukijan tai kuulijan omaa re-
septiota on pyytää tutkittavia itseään kertomaan tarina omin 
sanoin. Tämän jälkeen tutkija voi analysoida näin saatuja, nau-
hoitettuja kertomuksia sen sijaan, että tutkittaisiin ’alkuperäi-
sen’ tarinan ’objektiivisia’ rakenteita.”100

97 Ghorashi 2003, 66.
98 Alasuutari 2001, 151.
99 Vrt. Oinas 2004, 211 & 216.
100 Alasuutari 2001, 131.
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Tutkijalla on siten keinoja, jotka antavat mahdollisuuden tutkitta-
valle kohteelle helpommin ja vaistomaisesti kertoa omista asioistaan. 
Tutkijalla on moraalinen velvollisuus antaa ihmisille mahdollisuus il-
man paineita ja vaivaa kertoa omat ongelmansa ja tarinansa. Kompro-
missi ja sopimus ovat yksi keino saada ihmiset suostumaan puhumaan 
omista ongelmistaan. 

Yhteiskuntatutkimuksessa tutkija voi sopia tutkittavan kanssa, 
että hän ei kerro eikä paljasta esimerkiksi tutkittavan henkilökohtaisia 
asioita eikä hänen nimeään. Näin voidaan ratkaista tämäntapaiset on-
gelmat, mutta ei poliittisia ongelmia. Valtiollisen poliisin painostuk-
seen ja esteisiin ei voi suoranaisesti vaikuttaa. Jos tutkija haluaa tutkia 
Iranin poliittista tilannetta ja paljastaa ne epäkohdat, jotka diktatuuri 
on aiheuttanut, hänellä on melkein mahdotonta paikan päällä selvit-
tää tätä asiaa. 

Valtion asettamien esteiden vuoksi Iranissa on hyvin vaikea puut-
tua avoimesti naisten asioihin. Naisten puolesta on mahdollista toimia 
ainoastaan Iranin tasavallan lakien perusteella tai toisaalta salaisesti. 
Näitä kansainvälisten sopimusten vastaisia lakeja ei yleensä noudateta. 
Tällä hetkellä Iranin naisten aseman vapaasti tutkiminen on mahdol-
lista vain iranilaisen yhteiskunnan ulkopuolella, koska tiukkojen isla-
milaisten kanssa ei voi ”tinkiä”. Heille islam on pyhä eikä sen opetusta 
voi mitenkään kritisoida, ei myöskään heidän vahvaa asemaansa, val-
taansa eikä muita heille tärkeitä asioita. Jos halutaan näyttää iranilais-
ten aseman huonot puolet tai niiden erilaisuuden, tutkija tai kirjailija 
joutuu vastatusten olemassa olevien lakien ja sääntöjen kanssa. Tästä 
syntyy ongelmia vallanpitäjien kanssa.101

Osallistuva havainnointi on menetelmä, jossa tutkijan on oltava tutkit-
tavien parissa. Tämä ei ole helppoa, koska monet ulkopuoliset tekijät 
kuten politiikka ja kulttuuri vaikuttavat mahdollisuuksiin havainnoi-

101 Ks. myös Kar 2001, 17.
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da. Eräissä muslimikulttuureissa vieras mies ei voi oleskella muslimi-
naisten kanssa. Mies ei saa havaita eikä nähdä musliminaisten kasvoja 
eikä myöskään kuulla hänen ääntään. Näissä tapauksissa kirjoitukset, 
mediat ja arkistot ovat hyviä tutkimusmateriaalin lähteitä.102 

Iranissa julkaistava Hayat-e now -sanomalehti raportoi 5.11.2001, 
että Hamshahri mah – aikakauslehden valokuvaaja Payman Hush-
mand-zadeh joutui oikeuteen Teheranin Gomrek-torilla raporttia var-
ten ottamiensa valokuvan vuoksi.103 Aiemmin eräs karikatyyripiirtäjä 
Kosar Nik-Ahng joutui vaikeuksiin, koska hän oli piirtänyt kroko-
tiilin ja nimittänyt sen ajatollah temsahiksi eli ajatollah krokotiiliksi. 
Eräs konservatiivinen ajatollah, Mesbah loukkaantui vitsistä ja tämän 
vuoksi piirtäjää piti rangaista.

Yksi keino, jolla voidaan tutkia Iranin naisten asioita, on tekstiana-
lyysi. Tutkitaan, mitä tekstejä aiheesta on painettu ja kirjoitettu. Tässä 
tutkimuksessa on kerätty aihetta koskevia artikkeleja erilaisista leh-
distä ja niitä analysoimalla tuodaan esiin ja tutkitaan aihetta, naisten 
asemaa. Tekstien tulkinta ja analyysi antavat meille mahdollisuuden 
päästä tekstien tarkoituksen ytimeen. Varsinkin sellaisissa maissa ku-
ten Iranissa, jossa ei voi suoraan puhua ja kirjoittaa poliittisista ongel-
mista, tulkinnan ja analyysin avulla voi päästä tekstien tarkoituksen 
ytimeen.104 Iranilaisten naisten asemaa voidaan tarkastella kahdesta 
näkökulmasta, ulkoisesta käyttäytymisestä eli kodin ulkopuolisesta 
näkökulmasta ja sisäisestä käyttäytymisestä eli kodin sisäpuolisesta 
näkökulmasta.105

Eräs tutkija on tutkinut aihetta arkistojen perusteella. Histori-
antutkimuksessa on mahdotonta tuoda takaisin menneisyyttä elävä-

102 Ks. Berndtson 1993, 89.
103 Hayat-e now 5.11.2001, Hamshahri mahin valokuvaaja joutui sanomalehdistön 
oikeuteen. [WWW-dokumentti].
104 ks. Berndtson 1993, 89.
105 Vt. esim. French 1993, 22–25.
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nä, vaan on käytettävä kirjoitettuja tai nahoitettuja materiaaleja sekä 
mahdollisesti löydettyjä esineitä. Niitä voidaan analysoida ja sitä kaut-
ta saada tietoja.106 Maria Lähteenmäki on kirjassaan ”Mahdollisuuk-
sien aika: Työläisnaiset ja yhteiskunnallinen muutos 1910–30-luvun 
Suomessa” tutkinut noiden aikojen työläisnaisten oloja ja toimintoja. 
Hän on käyttänyt laajasti arkistoja ja työläisnaisten muistelmia.107 Tut-
kimuksen naisten palkkaeroista Suomessa on tehnyt Merja Kinnunen. 
Kirjassaan ”Luokiteltu sukupuoli” hän tarkastelee asiaa näin: 

”Millä tavoin palkkaerojen tilastollisessa kuvaamisessa käytetyt 
luokitukset sekä niiden selittämisessä käytettävät taloustieteel-
liset ja sosiologiset käsitteet kietoutuvat käsityksiin tuottavas-
ta työvoimasta, ammateista, kotitalouksista sekä sukupuoles-
ta.”108

Tässä Kinnunen analysoi tilastoaineistoja ja raportteja. Hän halu-
aa näyttää, ”miten tuottavan työvoiman, kotitalouksien ja ammattien 
luokitukset ovat rakentuneet ja järjestyneet suhteessa toisiinsa sekä 
sukupuoleen.”109 Eri menetelmät sopivat erilaisiin olosuhteisiin ja eri 
mahdollistuksiin. On menetelmiä, joita ei ole mahdollista käyttää kai-
kissa olosuhteissa; haastattelut ovat juuri sellaisia. 

Iranin tutkimuksessa on monenlaisia ongelmia. Taloudelliset ja 
kulttuuriset kysymykset ovat ongelmia ja esteitä, joiden kanssa tutkija 
voi tulla toimeen, mutta poliittiset ongelmat ovat suuri haaste. Tilan-
ne on hankala varsinkin kun olen itse sekaantunut poliittisiin ongel-
miin vallanpitäjien kanssa. Minä en voi matkustaa tutkijana maahan 
ja oleskella tai kerätä aineistoa paikan päällä siinä maassa, jossa minul-

106 Ks. esim. Utrio 1985, 10.
107 Lähteenmäki 1995, 23.
108 Kinnunen 2001, 12.
109 Kinnunen 2001, 11.
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ta on viety kansalaisoikeudet. Siirtolaiset ja pakolaiset, jotka pakeni-
vat toisiin maihin kuten Yhdysvaltoihin sodan aikana natsien uhkan 
vuoksi, eivät samaan aikaan voineet palata Saksaan ja tutkia Hitlerin 
ja natsien aiheuttamia ongelmia, esimerkiksi juutalaisten asemaa ja 
kohtaloa. Helpompi olisi, jos tutkimuksen kohde ja aihe eivät liittyisi 
diktatuurin ja poliisivaltion aiheuttamiin ongelmiin. Toisaalta tutki-
minen tässä maailmassa ei tunne rajoja. Maailmassa on niin paljon ki-
peitä asioita, että tutkijat eivät koskaan joudu pulaan tutkimusaiheen 
löytämiseksi.110 

Yksi tieteen tärkeä tehtävä on ihminen ja heidän palvelemisen-
sa. Varsinkin yhteiskuntatutkimuksen ydin liittyy ihmisiin ja heidän 
elämän parantamiseen. Kun ympäristötutkija tutkii ympäristöä, hän 
tutkii samanaikaisesti ihmisiä, koska hänen päämääränsä on löytää tie, 
joka antaa ihmisille mahdollisuuksia asua paremmassa ja turvallisem-
massa ympäristössä. Olisi hyvin outoa, jos tutkija keksisi keinoja ja 
tietoja, jotka pahentaisivat ihmisten elämää ja sen ympärillä olevia asi-
oita. Jos näin olisi, se ei olisi moraalista eikä tieteellistä. Tieteen suuri 
ja tärkein päämäärä on palvella ihmisiä. Tutkijaa vertaillaan – kuten 
edellä on todettu – joskus salapoliisiin111, joka johtolankojen avul-
la etsii ongelmiin ratkaisuja. Todellisuudessa akateeminen politiikan 
tutkija ei voi soluttautua diktatuurimaahan tekemään tutkimusta ja 
paljastamaan diktatuurin aiheuttamia ongelmia.

Tässä Iranin naisten asemaa koskevassa tutkimuksessa ei ole tarkoitus 
tutkia kaikkia Iranin asioita, tapahtumia ja ongelmia. On mahdotonta 
perehtyä yhdessä tutkimuksessa kaikkiin yhden yhteiskunnan ongel-
miin ja kysymyksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei oteta 
huomioon yhteiskunnallisia tapahtumia ja asioita, joka liittyvät lähei-
sesti kysymykseen naisten asemasta. Yhteiskunnan asiat ovat joskus 

110 Vrt. myös Ghorashi 2003. 3.
111 Alasuutari 2001, 9–16.
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kuin ketju, yksi osa on riippuvainen toisesta osasta ja nämä renkaat 
muodostavat yhdessä ketjun. Esimerkiksi lapsen asema riippuu hyvin 
paljon yhteiskunnan naisten asemasta ja hyvinvoinnista. Yhteiskun-
nan kasvatus ja opetus vaikuttavat paljon lasten ja nuorten hyvinvoin-
tiin.112 Jos tutkii lasten asemaa ja hyvinvointia, on mahdotonta olla 
ottamatta huomioon naisten ja äitien asemaa ja hyvinvointia.

Tutkimuksen taustalla ovat myös omat kokemukseni ja havain-
toni Iranin yhteiskunnasta ja sen käytännöistä. Mitä hyötyä miehille 
on siitä, että he auttavat naisia ja yrittävät tuoda esiin naisten asioi-
ta? August Bebel vastaa tähän kysymykseen sanomalla, että yhteistä 
naiselle ja työmiehelle olevan sen, että molempia sorretaan.113 Bebe-
lin mielestä naisilla ja työläisillä on huono asema ja tämä antaa heille 
mahdollisuuden taistella yhdessä, tukea toisiaan.114 

On olemassa käsitys, että naisilla ja miehillä on samanlaisia piirtei-
tä ja toimintamalleja. Tony Dunderfelt sanoo: ”Naisessa ja miehessä 
on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä ja toimintamalleja.”115 
Vaikka naiset ja miehet ovat fyysisesti hyvin erilaisia, heillä on saman-
laisia piirteitä, joka antavat heille mahdollisuuden olla ihmisiä ja asua 
vierekkäin ja toimia yhdessä elämässä. Monet miehet ovat toimineet 
naisten puolesta, koska heidän asiansa on sidoksissa koko yhteiskun-
nan asioiden kanssa. Monet ajattelevat, että jos naisten asema ei ole 
hyvä, ei voida odottaa koko yhteiskunnan olojen parantuvan. Esimer-
kiksi John Stuart Mill kirjoittaa kirjassaan naisten asemasta työnsä 
syystä näin: 

”Tämän kirjasen tarkoituksena on perustella niin selvästi kuin 
mahdollista mielipidettäni, joka minulla on ollut niistä asioista 

112 Ks. Poya 1999, 114–117.
113 Bebel 1976, 2.
114 Ks. myös Liljeström 2004, 154–155.
115 Dunderfelt, 1996, 3.
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asti, jolloin ryhdyn yhteiskunnallisia ja valtiollisia asioita miet-
timään ja niistä muodostamaan itselleni mielipiteitä. Sen sijaan 
että näkemykseni asioista sittemmin olisi horjunut tai muut-
tunut, minussa on vain varmistunut edistyvän mietiskelyn ja 
elämänkokemuksen tuloksena se mielipide, että prinsiippi, joka 
säätää nykyisen eri sukupuolen välisen yhteiskunnallisen suh-
teen – toisen sukupuolien laillisen alistamisen toisen alaiseksi 
– on itsessään väärä ja nykyään inhimillisen kehityksen pääes-
teitä; ja että sen pitäisi väistyä täydellisen yhdenvertaisuuden 
aatteen tieltä, yhdenvertaisuuden, joka toisaalta ei sallisi mitään 
ylivaltaa ja etuoikeuksia, toisaalta taas ei suvaitsisi kykenemät-
tömyyttä.”116

Miehet ja järjestöt taistelevat naisten puolesta, koska tämä on 
osa heidän toimintaansa ja taisteluaan koko yhteiskunnan tasa-arvon 
puolesta. He eivät toimi vain naisten puolesta, vaan heidän tavoittee-
naan on myös muun yhteiskunnan epätasa-arvon hävittäminen. Näis-
sä ihmisissä on paljon kirjailijoita ja historiankirjoittajia, poliitikkoja, 
tiedemiehiä ja tavallisia miehiä. He yrittävät tuoda esiin edes osan 
naisten historiasta ja vaikuttaa parempien oikeuksien puolesta.117 

1.2. Aikaisemmat tutkimukset, tutkimuksen aineisto ja sen ongelmia

Halle Ghorashi on tutkinut iranilaisia naispakolaisia Hollannissa ja 
USA:ssa ja hänen tutkimuksensa liittyy sosiaaliantropologiaan. Hän 
itse on ollut vasemmistolainen ja asuu pakolaisena Hollannissa.118 
Mahnaz Kousha on tutkinut iranilaisia naisia ja tuonut esiin naisten 
kertomuksia. Hän kirjoittaa esimerkiksi: ”Th e women are more than 

116 Stuart Mill 1983, 7.
117 Vrt. myös Berndtson 1993, 123.
118 Ghorashi 2003, 3.
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willing to fi ght Westernaization and U.S. domination in the region, 
yet they contribute in the procees to their own oppression.”119 Kati 
Turtiainen on tehnyt tutkimuksen iranilaisista pakolaisnaisista Suo-
messa. Hän on haastatellut kahdeksaa iranilaista naista, jotka edus-
tavat erilaisia perhemuotoja ja asuvat Jyväskylässä.120 Ivar Lassy on 
käyttänyt toista menetelmää 1900-luvun alussa. Hän asui Iranissa ja 
osallistui tavallisten naisten elämään ja hän kirjoitti muistiinpanoja 
heidän elämästään ja kulttuuristaan.121 

Tuula Sakaranaho ja Heikki Pesonen ovat toimittaneet kirjan 
nimeltä Muslimit Suomessa. Se kertoo Suomessa asuvien muslimien 
elämästä ja tavoista. Tässä kirjassa on mm. havaintoja ja haastatteluja 
musliminaisten pukeutumisesta, jota aihetta on tutkinut Tiina Palo-
nen Turussa. Hän on tehnyt tutkielman suomalaisista musliminaisista, 
joka on haastattelututkimus turkulaisten naisten islamin ohjaamasta 
elämästä. Siinä tutkimustehtävänä oli selvittää, miten naiset itse nä-
kevät elämänsä muslimeina.122 Tämän perustella hän on analysoinut 
muslimeja ja heidän elämäänsä Suomessa. 

Yksi tutkija on tutkinut kirjoituksia islamilaisissa kirjoissa ja myös 
sanomalehdissä. Tommi Sarlin on tehnyt näin, hän on analysoinut 
uutisia ja kirjoituksia artikkelissaan ”Muslimit päivälehtien sivuil-
la.”123 Pakolaisista hän kirjoittaa esimerkeiksi näin: ”Iltasanomissa 
pakolaisten kohtaloista etsittiin draamaa. Heidän kokemuksistaan 
painotettiin tekijöitä, joka leimasivat pakolaiset karmeiden kokemus-
ten kokijoiksi.”124 Hänen mukaansa Ilta-Sanomien uutisissa muslimit 
esiintyvät yleensä joko pakolaisina tai rikollisina.125 Tässä Sarlin tuo 
esiin sen, miten media kohtelee muslimeja usein kielteisesti.

119 Kousha 2002, 3.
120 Turtiainen 1998, 21.
121 Lassy 1917, 11.
122 Palonen 1999, 179.
123 Sarlin 1999, 128.
124 Sarlin 1999, 132.
125 Sarlin 1999, 131.
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Naisten elämä on myös yksi merkittävä ulkomaalaisia tiedotusvä-
lineitä kiinnostava aihe. Se on tärkeä, koska länsimaissa ja sivistyneis-
sä maissa naisia ei kohdella samalla tavalla kuin islamilaisessa maissa. 
Länsimaisille ihmisille on outoa, että naiset eivät voi pukeutua miten 
haluavat tai että heillä ei ole mahdollisuutta käydä koulua tai men-
nä työhön. Ihmiset ovat hyvin uteliaita kuulemaan, millaisia naisten 
kohtalot ovat, miksi heille tapahtuu juuri niin.126 

Myös muissa islamilaisissa yhteiskunnissa naiset toimivat ak-
tiivisesti. Egyptiläinen feministi ja naiskirjailija Nawaal el-Sadavi ja 
marokkolainen sosiologi ja kirjailija Fatima Mernissi ovat hyviä esi-
merkkejä islamilaisista naiskirjailijoista. Fatima Mernissi kritisoi mm. 
lännen asemyyntiä arabivaltioihin. Hänen mielestään asemyynti hei-
kentää näiden maiden naisten työllistymismahdollisuuksia, sillä nie-
lemällä valtion varoja ne ovat pois muista tarkoituksista, esimerkiksi 
työttömyyden vähentämisestä.127 

Iranin kansalaiset ovat uhreja ja kärsivät diktatuurin vuoksi. Iranin 
valtio ja islamilainen systeemi ovat tiukentaneet yhteiskunnan tilan-
netta niin, ettei yhteiskunnassa voi toimia ilman pelkoja ja uhkia is-
lamilaisten taholta. Kaiken yhteiskunnallisen toiminnan pitää ensin 
päästä islamilaisen kontrollin läpi. Jos kontrollissa nähdään islamilai-
sen järjestelmän ja sen suvaittujen käytäntöjen vastaisuutta, ei anneta 
lupaa toimia. Moni iranilaisten kirjailijoiden ja ulkomaalaisten nais-
kirjailijoiden Iranissa ilmestynyt kirja on kielletty. Esimerkkinä tästä 
on Fatima Mernissin kirja Women and Islam, an historical and theologi-
cal enquiry, joka puhuu islamin ja naisten suhteesta. Myös iranilaisen 
naisten puolesta toimivan naisaktiivin Nushin Ahmadi Khorasanin 
kirja Zanana zir sayeyeh pedar khandeha128, jossa puhutaan feminis-
mistä ja naisteorioista, on kielletty ja vedetty pois kaupoista. Iranin 

126 Ks. Forsander 2002, 14.
127 Mernissi 1992, 169.
128 Naiset isäpuolten varjojen alla.
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systeemi antaa välillä joitakin mahdollisuuksia ja vapauksia yhteiskun-
nassa, mutta loppujen lopuksi nämä vapaudet eivät mene niin pitkäl-
le, että uhkaisivat islamistien valtaa ja systeemejä. 

Mehrangiz Kar on eräs esimerkki iranilaisten naisten puolesta toi-
mivasta aktivistista. Hän on monta kertaa joutunut vaikeuksiin val-
lanpitäjien kanssa ja vankilaan. Joitakin hänen naisasioita käsitteleviä 
teoksi ei voi vapaasti julkaista Iranissa. Hän kirjoittaa Iranin valtion 
vapauksien antamisesta ja vertailee sitä vierekkäin oleviin kiveen ja 
lasiin. Hän kirjoittaa näin: 

”1) Miten vapauden perusteet on hyväksytty maan laissa? 2) 
Miten vapauden perusteet on koettu käytännössä ja poliittisissa 
metodeissa vallankumouksen jälkeen? Vastauksena ensimmäi-
seen kysymykseen näemme aina kiven ja lasin vierekkäin. Eli 
vapauspykälä on jossakin laissa hyväksytty ja jossain se on sidot-
tu ehtoihin, niin että laki heikentää vapautta ja vaarantaa sen. 
Toisen kysymyksen vastauksessa, valtion toiminnassa, voidaan 
havaita vapauden olevan vierasta maan johtajille.”129 

Tässä tutkimuksessa otetaan huomioon sekä naisten yleinen asema 
että heidän spesifi t ongelmansa. Näitä ovat mm. naisten osallistumi-
nen politiikkaan sekä valtion ja uskonnon painostus naisia kohtaan. 
Marlyn French puhuu uskonnon sodasta naisia vastaan näin: 

”Uskonnot ovat merkittäviä naisten alistamisen välikappaleita. 
Kun uskonnot haluavat estää naisia vaikuttamasta poliittisesti 
– käyttämästä valtaa kirkon sisällä ja sanomasta sanaansa yhtei-
sissä asioissa – ne ottavat kohteekseen lähinnä naisen ruumiin 
ikään kuin siihen keskittyisi koko ihmissuvun moraali. Jotkin 
uskontokunnat keskittyvät naisten ulkonäköön, pukeutumi-

129 Kar, 2001. [WWW-dokumentti.]
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seen ja käyttäytymiseen ikään kuin niistä riippuisi kaikkien 
ihmisten kunnollisuus (miesten ulkonäöllä, pukeutumisella 
ja käytöstavoilla ei katsota olevan mitään tekemistä kunnolli-
suuden kanssa); jotkin keskittyvät naisten synnyttämiskykyyn 
ikään kuin vastuu ihmiskunnan säilymisestä olisi yksin naisten 
harteilla. Uskonnot eivät velvoita miehiä tukemaan naisia tässä 
tehtävässä, mutta sen valvontaa ne heiltä vaativat.”130

Tämä käsitys pitää paikkansa Iranissa ja monessa muussa islami-
laisessa maassa. Sota naisia vastaan on hyvin näkyvää näissä yhteis-
kunnissa. Esimerkiksi Afganistanissa, Iranissa ja muissa tiukasti isla-
milaisissa maissa viranomaiset suoranaisesti pakottavat naiset olemaan 
piilossa ja kaukana tavallisesta elämästä.131 

Tämä on hyvin avointa ja suoraa naisia kohtaan käytävää sotaa. 
Se on yksi aihe, jonka tämä tutkimus yrittää paljastaa Iranista. Kuten 
sanottu, se ei ole helppoa, koska vain osa väkivallasta ja sen ympärillä 
olevista ilmiöistä naisia kohtaan pääsee julkisuuteen. Suurin osa näistä 
asioita on piilossa tai niitä ei oteta huomioon. Tämä johtuu siitä, että 
tiedotusvälineet ja media ovat valtioiden käsissä ja ne ruokkivat ja le-
vittävät vallanpitäjien ajatuksia ja ideoita. Iranilaiset mediat ovat kyl-
läkin itsenäisiä valtiosta, jos niitä niin voi kutsua, mutta ne eivät voi 
ylittää ”punaista viivaa”. Punainen viiva tarkoittaa sitä, että hengellisiä 
johtajia ja islamin lakeja ei kritisoida. Asiat eivät kuitenkaan jää vain 
tähän, koska media ei voi sotkeutua moniin muihinkaan asioihin. 

Toimittajia ja kirjailijoita on joutunut vankilaan, koska he ovat 
kritisoineet valtiota ja monia islamilaisia mullaheja, jotka pitävät valtaa 
käsissään. Monet toimittajat kuten Akbar Ganji, entinen islamilaisen 
vallankumouskaartin jäsen ja uudistusmielinen, joutuivat vankilaan. 
Ganji yritti paljastaa monien kirjailijoiden ja valtion arvostelijoiden 

130 French 1993, 22–23.
131 French 1993, 85.
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murhia, jotka tapahtuivat islamilaisten turvallisuusagenttien toimesta. 
Akbar Ganji tuomittiin 10 vuoden vankeuteen ja karkotetuksi vii-
deksi vuodeksi omalta kotiseudultaan toiselle seudulle Iranissa. Hä-
nen rikoksiaan olivat muun muassa korkeiden Iranin viranomaisten 
arvostelu, yritys kerätä salaisia valtiollisia todisteita sekä propaganda 
valtiota vastaan.132 Uutiset kertovat, että hänen tuomionsa pituus on 
lyhentynyt kuuteen kuukauteen, mutta kyseessä on vain taktiikka Ira-
nin poliittisen tilanteen vuoksi, eikä häntä ole vielä vapautettu.

Kun sanomalehdet ja media eivät ole vapaita, ne eivät voi kertoa 
oikeita uutisia ja tapahtumia kansalle. Kansa tietää, mitä heidän kes-
kuudessaan tapahtuu, mutta ihmettelee, miksi lehdet, radio ja televi-
sio eivät kerro totuutta. Iranissa media on hyvin tärkeä ja varsinkin 
televisio ja radio ovat valtiolle erityisen merkittäviä tiedotusvälineitä. 
Tämän takia Iranin televisio ja radio133 ovat uskollisen johtajan kont-
rollissa ja hän valitsee niiden johtajan, joka pitkään oli Ali Larijani. 
Hän on jyrkän konservatiivinen islamilainen, joka pyrkii tuomaan is-
lamia yhä enemmän Iranin televisioon ja radioon. Ihmiset ovat monin 
tavoin vastustaneet hänen toimintaansa ja vaatineet häntä eroamaan, 
mutta Ali Khamenei134 on aina puolustanut häntä. Radio ja televisio 
ovat Iranissa erityisen tärkeitä, koska suuri osa iranilaista ei osaa lukea. 
Television ja radion kautta nämä ihmiset saavat tietoja ja uutisia ja ne 
ovat myös iranilaisten suositumpia viihdyttäjiä.135 

Ajatollah Ali Khameneilla on edustajia Iranin suurimmissa päivä-
lehdissä kuten sanomalehti Kayhanissa. Se julkaistaan Teheranissa ja 
on Iranin yksi suurimmista valtiollisista sanomalehdistä. Tämän leh-
den johtaja on Hussein Shariatmadari, tiukka islamilainen fundamen-
talisti. Yksi hänen tehtävistään on vaikuttaa poliittisiin vankeihin ja 

132 Kayhan (London) no 858, 24.5.2001.
133 Iranin tv- ja radiolaitoksen virallinen nimi on ”seda va sima” eli ääni ja kuva. 
134 Iranin islamilaisen tasavallan hengellinen johtaja.
135 Ks. Kar 2001, 21–23.
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muuttaa heidän ajatuksiaan valtion puolelle eli tehdä heistä tavab136. 
Näiden kahden yhteistyönä tuotiin televisioruutuun vankeja, jotka 
pakotettiin puhumaan propagandaa omia ajatuksiaan ja ideologi-
aansa vastaan.137 Tämä systeemi alkoi Iranissa heti vallankumouksen 
jälkeen. Valtio, poliisi ja viranomaiset pakottavat vankeja televisioon. 
Siellä heidän pitää toistaa ne asiat, jotka heille on kirjoitettu. Hei-
dät on velvoitettu esimerkiksi sanomaan, että he ovat vakoilijoita tai 
että he ovat pettäneet kansan ja nyt he ovat muuttuneet ja kääntyneet 
islamin puoleen. Tästä on tullut myöhemmin televisio-show, johon 
vain Iranin islamilaisen valtion kannattajat uskovat. Suurin osa kansaa 
tietää, että nämä vangit oli pakotettu nöyryyttämään itseään ja omaa 
aatemaailmaansa.138 

Iranin valtiota vastustava ja monarkian kannalla oleva ja Lon-
toossa julkaistava lehti Kayhan kirjoitti, että Iso-Britannian toimit-
tajaliitto on tuominnut Iranin television kidutuksiin osallistumisesta. 
Iranin yliopiston opiskelijoiden uudistusmielinen johtaja Ali Afshari 
pakotettiin televisioon Hoviat-nimiseen ohjelmaan139 viiden kuukau-
den vankeuden jälkeen. Hänet pakotettiin keskiviikkona 16.5.2001 
paljastamaan omat ”virheensä” televisiossa. Brittiläisen toimittajalii-
ton puheenjohtajan Jan Fusterin mielestä Iranin television toiminta 
loukkasi journalismia ja tätä vankia oli todennäköisesti henkisesti ki-
dutettu.140 

136 Iranissa poliittisia vankeja painostetaan kidutuksen ja aivopesun avulla. Heidät 
pakotetaan vastustamaan omia ideologisia ja poliittisia käsityksiään ja hyväksymään 
islamilaiset ajatukset. Tämä on yksi armahtamisen ehto. Vangin pitää tehdä ”tobe” ja 
sen jälkeen olla ”tuvab” (katuva). Hänet voidaan pakottaa osoittamaan tämä vaikka 
teloittamalla oma entinen poliitikkokollega, vakoilemalla muiden vankien keskuu-
dessa tai yrittämällä ilmiantaa muita valtion vastustajia kaupungissa ja vankiloissa. 
Hän on vanki, joka on kääntynyt islamilaisen tasavallan puolelle. Jotkut näistä van-
geista ovat tehneet tämän taktisesti välttääkseen kuolemanrangaistuksen tai ankaran 
vankilatuomion. Valtio on huomannut tämän ja teloittanut useita vankeja, vaikka 
he olivat olleet tuvabeja.
137 Ks. myös Issabeigloo & Rauha 1991, 42–44.
138 Ks.Ghorashi 2003, 104.
139 Ks. Wright 2001, 96.



Johdanto 51

On luonnollista, että ihmiset eivät usko valtiolliseen mediaan. He 
yrittävät saada selville totuudellista ja oikeaa tietoa niiden ulkomaalais-
ten radioiden välityksellä, jotka lähettävät ohjelmaa persiaksi Iraniin. 
Kun maassa on ankara sensuuri, ihmiset eivät voi vapaasti saada tietoa 
tapahtumista. Toimittajat eivät ole ihmisten puolella ja jos ovatkin, 
he eivät uskalla paljastaa omia ajatuksiaan. Jos he paljastavat itsensä ja 
ovat erimielisiä vallanpitäjien kanssa, heitä rangaistaan. Islamilainen 
diktatuuri ei hyväksy riippumatonta tiedonjulkaisua, vaan media on 
propagandan väline islamilaisten vallanpitäjien kädessä. Kun Iranista 
puuttuvat demokraattiset säännöt, myös media kärsii luottamuksen 
puutteesta. Kansa ei voi olla tietämättä, mitä heidän ympärillään ta-
pahtuu, mutta he ihmettelevät, miksi Iranin media ei heijasta totuut-
ta, vaan on hyvin vieras todellisuuden tapahtumille.141 

Kaikki tutkimus on jollain lailla rajattava. Esim. Maria Lähteen-
mäen tutkimus Toinen täkäläinen käsittelee naisten työelämää Suo-
messa ja Mahdollisuuksien aika suomalaisten työläisnaisten historiaa ja 
sen muutoksia. Lähteenmäki rajaa tutkimuksensa ja kirjoittaa: ”Koska 
kyse on teollisuuden naisesta, rajaa se tutkimusta alueellisesti Etelä-
Suomen teollisuusalueisiin.”142 Koska kyseessä ovat vain teollisuus-
työssä olleet naiset, tutkimusalueena on Etelä-Suomi, jossa tehtaat 
pääasiassa sijaitsevat. Tutkija ei käsittele kaikkia naisten asioita kuten 
naisten määrää Suomen eduskunnassa tai naisvankeja. Nämäkin ovat 
tärkeitä kysymyksiä, mutta tutkija rajoittaa tutkimuksensa koskemaan 
vain teollisuuden työläisnaisia. 

Tutkimuksen aineisto koostuu pääasiassa iranilaisia naisia koske-
vista kirjoituksista. Nämä kirjoitukset on julkaistu erilaisissa kirjois-
sa ja sanomalehdissä. Osa näistä on julkaistu Iranissa, osa sen ulko-
puolella. Joitakin Iranin sanomalehtiä julkaistaan myös Internetissä. 

140 Kayhan (London) no 858, 25.5.2001. Iso-Britannian toimittajaliiton julistus.
141 Ks. Kar 2001, 23.
142 Lähteenmäki 1995, 10.
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Nämä lehdet ovat päivälehtiä, jotka siis painetaan ja myydään Iranissa. 
Naisten ongelmat ja heitä koskevat asiat ovat niin suuria, että niitä ei 
voi helposti peittää. Silloin tällöin ne pääsevät median kautta ulos, 
sillä naiset ovat ahkeria esittämään omia ongelmiaan. Tämä johtuu 
heidän päämäärästään taistella epätasa-arvoisuutta ja syrjäytymistä 
vastaan. Naiskirjallisuutta on määrällisesti paljon ja naiskirjailijoi-
ta on runsaasti. Naisten kertomukset vankilaoloista ja muut naisten 
yhteiskunnalliset ongelmat ovat saaneet oman paikkansa iranilaisessa 
kirjallisuudessa. 

Naiset, jotka taistelevat yhteiskunnallisesti, ovat ammatiltaan tut-
kijoita, kirjailijoita jne. Heillä on mahdollisuus kirjoittaa ja vastustaa 
naisten huonoa asemaa. Heidän ajatuksensa ja kirjoituksensa antavat 
meille mahdollisuuden tutustua naisten alistamiseen. Nämä kirjoituk-
set ja paljastukset johtavat usein vaikeuksiin vallanpitäjien kanssa. Asi-
anajaja, naisaktivisti ja kirjailija Mehrangiz Kar joutui vaikeuksiin Ira-
nin viranomaisten kanssa, koska hän kritisoi Iranin perustuslakia.143 
Myös kirjailija Shahrnush Parsipur joutui vaikeuksin jo ennen vuoden 
1979 Iranin vallankumousta ja sittemmin myös sen jälkeen. Hän on 
ollut monia vuosia poliittisena vankina.144 Kaikesta huolimatta use-
at naiset kirjottavat naisten alistamisesta sekä taistelevat ja ehdottavat 
ratkaisuja naisten aseman parantamiseksi.145 

Abdol-Hosseinahid, Moineddin Mehrabi, Masud Behnud, Qo-
lam-Reza Motamedi, Abbas Bashiri, Said Baqeri, Bahram Rahmani 
ja monet muut mieskirjailijat toimivat sekä Iranissa että ulkomailla 
eri tavoin ja kirjoittavat naisasioista. Näitä nimiä on monta ja myös 
historiassa on monia miehiä, jotka ovat suoranaisesti toimineet nais-
ten puolesta ja auttaneet heitä heidän järjestöissään. Abdol-Hossein 
Nahid on omassa kirjassaan naisten puolesta kirjoittanut, miten ko-
neellistuminen (Mashinism) teollistumisen aikana146 on muuttanut 

143 Kar 1998, 20
144 Parsipur 1996, 68.
145 Ks. esim. Kuosha 2002, 3.
146 Kapitalismin synty 1700-luvulla.



Johdanto 53

naisten asemaa, sillä se on antanut naisillekin mahdollisuuden olla 
työssä. Koneet vähensivät naisten ja miesten voimaeroa ja niiden käyt-
töön oton seurauksena työhön otettiin mukaan naisia ja lapsia. Tämä 
toi naisille itsenäisyyttä. Hän kirjoittaa: 

”Naista tehtaassa ei tunneta vain miesten tyttärenä ja vaimona, 
vaan hänet tunnetaan oman työnsä kautta. Naiset saivat teh-
taassa työskennellessään aineellista itsenäisyyttä. Taloudellinen 
itsenäisyys vahvisti heidän itsetuntoaan ja tämän avulla yksi 
naisen vapautuksen ehdoista toteutui.”147 

Nahidin mukaan kapitalismi ja koneellistuminen auttoivat naisia 
pääsemään askeleen kohti vapautta ja omien oikeuksien tutustumi-
seen. Abdol-Hossein Nahid kritisoi myös kapitalismia ja voidaan sa-
noa, että hänen yrityksensä kirjoittaa naisten historiaa on osa hänen 
taisteluaan tasa-arvon puolesta. Hänen mukaansa porvaristo puolus-
ti naisten vapauttamista lähinnä sen vuoksi, että työvoimaa oli vä-
hän.148 

Muin-aldin Mehrabi on historiankirjoittaja, joka on tuonut esiin 
historiassa vaikuttaneita naisia, joita ovat Qorratol-ain ja Kalimatu-
lah Hyal-ulya. Näistä historiallisesti ensimmäinen eli Qorratol-ain on 
tunnetuin. Mehrabi kirjoittaa Qorratol-ainista:

”Hän oli sellainen vapaa ja korkea-arvoinen nainen, joka on 
vapauttanut naisia vanhoillisten esteistä. Hänellä oli syvä ja 
korkea vaikutus naisten vapautumisen ajatuksissa. Hän vastus-
ti tosissaan hejabia149 ja hänellä oli tärkeä asema vanhoillisten 
sääntöjen rikkomisessa.”150 

147 Nahid 1989, 3.
148 Nahid 1989, 4.
149 Islamilainen naisten pukeutumissääntö, joka vaihtelee eri maissa. Naisen on pei-
tettävä itsensä vaatteilla miesten katseilta.
150 Mehrabi 1994, 10.
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Toisessa kirjassaan Muin-aldin Mehrabi kirjoittaa naisesta nimel-
tä Kalimato-allah Hyal-ulya. Hänen isänsä Fazlo-allah Naimi Hrofi  
perusti Horufi -e-liikkeen, joka irtautui shiialaisista uusin ajatuksin. 
Isä tapettiin 900-luvulla Iranissa ajatustensa vuoksi tuon ajan hallit-
sijan Taeimurin käskystä. Hänen nimensä ”Hrof” tarkoittaa ”sanat”. 
Hänen ajatuksenaan oli, että sanat ovat tärkeitä ja niiden paikka on 
tärkeämpi kuin niiden konteksti. Monet katsovat, että sanat eivät ole 
vain ihmisten välineitä, vaan ne ovat jumalan tahdon välineitä profee-
talle ja siksi tärkeitä. Fazlo-allah yritti selittää Koraania aikaisemmista 
selityksistä poiketen juuri sanojen ja sanontojen uuden tulkinnan pe-
rusteella. Tämän takia monet hallitsijat ja uskonnolliset johtajat viha-
sivat häntä. Moeine-aldin Mehrabi kirjoittaa naisten historiasta ja sen 
kirjoittamisesta:

”Ne ovat kirjoittaneet itämaiset asiantuntijat ja ulkomaalaisten 
matkustajat, jotka itse ovat halunneet tuoda esiin iranilaisen 
naisen aseman. Mekin olemme hyväksyneet ulkomaalaisten 
kertomukset, emmekä koskaan ole epäilleet niitä kertomuksia. 
Kysymme itseltämme: Mikä on oikeastaan ollut naisten roo-
li Euroopan historiassa. Selitys on, että sorto, jolla naisia on 
historiassa kohdeltu, on ollut samanlaista kaikkialla. Poikkeus 
on, että eri aikoina historiassa maantieteellinen ja taloudellinen 
tilanne sekä uskontojen ja paikallisten traditioiden vaikutukset 
näihin kahteen osaan ovat hidastaneet tai vauhdittaneet tätä 
sortoa.”151 

 
Tässä nähdään, kuinka paljon tämä kirjailija yritti tuoda esiin 

naisten taistelua ja uskoi naisia kohtaan olevan sortoa ja alistusta. Hän 
kritisoi ulkomaalaisia Iranin asioita pohtivia historiankirjoittajia, mat-
kaajia ja seikkailijoita, jotka ovat kirjoittaneet siten kuin he itse ovat 

151 Mehrabi 1991, 10.
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kokeneet naisten tilanteen eivätkä ole tutustuneet lähemmin paikal-
lisiin piirteisiin. Hän antaa iranilaisena kirjailijana itselleen velvolli-
suuden kirjoittaa oikein iranilaisten naisten taisteluista. Hän yrittää 
jopa tuoda esiin niitä naisia, joista on puhuttu vähän ja joiden roolia 
historiankirjoituksessa on vähätelty tai jotka on asetettu varjoon mui-
den tapahtumien alta.152 

On olemassa myöskin toisenlaisia mieskirjailijoiden kirjoituksia 
naisista ja heidän oikeuksistaan ja tapahtumista Iranissa. Tutkijat ja 
kirjailijat kuten Qolam-Reza Moetamedi, Abbas Bashiri ja Said Baqe-
ri ovat yhteistyössä yrittäneet tuoda esiin naisiin kohdistuvia sääntöjä 
ja lakeja Iranissa. Qolam-Reza Motamedin mukaan naisten huonoon 
asemaan Iranissa ei syynä ole sääntöjen ja lakien puute. Sen sijaan 
epätasa-arvo ja naisiin kohdistuva sorto ovat sisällä erilaisissa yhteis-
kunnan kirjoittamattomissa laeissa.153 Tämä on yksi yritys tuoda esiin 
naisiin kohdistuvia lakeja ja sääntöjä. Ongelmana on, että kirjoittaja 
ei kritisoi lakeja, vaan siirtää ongelmien syyt paikallisyhteisöjen tradi-
tiolle, jotka estävät noudattamasta lakeja. On hyvin ymmärrettävää, 
että kun kirjoittajat asuvat Iranissa, heidän on hyvin vaikeaa kritisoida 
iranilaisia lakeja ja sääntöjä. He eivät suoraan halua hyökätä valtiol-
listen sääntöjen kimppuun, vaan he yrittävät vaikuttaa ”rivien välis-
sä”.154 

Monet islamilaiset kirjailijat kirjoittavat iranilaisista naisista isla-
min kannalta. He yrittävät tuoda esiin ne lait ja säännöt, jotka ovat is-
lamilaisia ja joissa on kirjoitettu, miten naisten pitäisi käyttäytyä. Osa 
kirjoittajista on islamilaisia oppineita. He yrittävät antaa positiivisen 
kuvan islamin opeista ja velvoittavat naisia käyttäytymään islamin 
sääntöjen mukaisesti, mikäli he haluavat olla onnellisia. Yksi näistä 
kirjoittajista on mullah Morteza Mutahhari, islamilainen teoreetikko 
ja Khomeinin kannattaja, jonka Forqan-ryhmä155 tappoi vallanku-

152 Ks. esim Mehrabi 1991, 66.
153 Moetamedi 1999, 13-15.
154 Esim. Kar 1998, 6.
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mousvuonna 2.5.1979.156 Hän kirjoittaa esimerkiksi polygamiasta ja 
islamin roolista, että islam ei keksinyt polygamiaa, vaan se oli ollut 
käytäntönä satoja vuosia ennen islamin syntyä. 

”Islam ei keksinyt polygamian järjestelmää, vaan se oli olemassa 
vuosisatoja ennen islamin syntyä. Se ei myöskään sitä kumon-
nut, koska islamin katsantokannan mukaan siitä olisi seurannut 
ongelmia yhteiskunnalle, jonka ratkaisut olivat kokonaan riip-
puvaisia polygamiasta. Islam toi kuitenkin joukon parannuksia 
mitä tulee polygamiaan.”157 

Hänen mukaansa islamilla ei ollut mitään tekemistä polygamian 
synnyn kanssa, vaan islam yritti vaikuttaa siihen. Nämä islamilaiset 
kirjoittajat kantavat enemmän huolta islamista kuin naisista. He yrit-
tävät puolustaa islamia ja sen perusteella antavat ohjeita, joiden mu-
kaan islam antaisi paremman elämän naisille kuin muut ideologiat tai 
uskonnot. Tässä esiintyy kilpailua uskontojen ja ideologioiden välillä.

Osa naisia koskevista muistelmista ja tutkimuksista liittyy nii-
hin naisiin, joilla on ollut vaikutusvaltaa. Heistä yksi esimerkki on 
shaahitar, Muhmmed Reza Pahlavin leski Farah Diba Pahlavi. Hä-
nen muistelmakirjansa ilmestyi monilla kielillä. Persiankielisen versi-
on nimi on ”kuhan diara”158. Tässä kirjassa hän kertoo elämästään ja 
myös Muhammed Reza Pahlavista. Hänellä on surullinen tarina Ira-

155 Tämä ryhmä oli itse islamilainen ja toimi islamilaista tasavaltaa vastaan aseelli-
sesti heti vallankumouksen jälkeen ja tappoi monta islamilaista Khomeinin kannat-
tajaa. Tämä ryhmä, jonka jäseniä ei ollut kovin monta, saatiin kiinni ja sen jäsenet 
tapettiin vankilassa. 
156 Ks. myös. B. Lawrence 2000, 175–176.
157 Islam hittade inte på systemet med polygami, eftersom det existerade århund-
raden innan islams ankomst, och inte heller upphävde den det, för enligt islams 
synsätt så skulle svårigheter uppkomma för samhäll, vars lösning var helt beroende 
av polygami. Men islam kom med en rad förbättringar när det gäller polygami. 
(Mutahhari 1996, 298.)
158 Vanha maa.
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nin jättämisestä ja pakomatkasta sieltä islamilaisen vallankumouksen 
alta.159 Toinen esimerkki on Muhammed Reza Shaahi Pahlavin sisko 
Asharaf Pahlavi. Hänen muistelmistaan voidaan lukea persiankielises-
sä kirjassa, jonka nimi on suomeksi ”Minä ja veljeni”. Sen johdannon 
on kirjoittanut Mahmud Teloi. Hän kirjoittaa, että Ashraf Pahlavilla 
oli paljon vaikutusvaltaa lähes koko hänen veljensä 37-vuotisen vallan 
ajan. Muutama kuukausi ennen Muhammed Rezan valtakauden lop-
pua Ashraf joutui lähtemään ulkomaille shaahin käskystä. Mahmud 
Teloi kirjoittaa, että kaikista puutteista, todellisten asioiden ja niiden 
herkkien tilanteiden epätarkkuuksista huolimatta, Ashrafi n muistel-
mat ovat arvoltaan laskettavissa nyky-Iranin historian merkittäviin 
asiakirjoihin.160 

Ashraf Pahlvista on kirjoittanut myös kirjailija Masud Behnud 
persiankielisessä teoksessaan ”Nämä kolme naista”. Tässä kirjassaan 
hän tarkastelee historiallisesti kolmea naista, jotka olivat syntyjään 
vallanpitäjien perheistä. Mariam Firuz Qajarin oli kuninkaallisen 
prinssin perheestä, joka vihasi Pahlavia. Hän liittyi Iranin kommunis-
tiseen puolueeseen eli Iranin Tudeh-puolueeseen. Hän oli tämän puo-
lueen johtajan Nure-aldin Kianurin vaimo. Toinen nainen, josta tässä 
kirjassa kerrotaan, on Iran Teimur Tash, Teimur Tashin tytär. Teimur 
Tash taas oli Reza Shaahin hoviministeri, joka hänet tapettiin Reza 
Shaahin vankilassa. Tämän takia Iran Teimur Tash vihasi Pahlavia ja 
yritti kostaa isänsä kuoleman Pahlavin perheelle. 

Masud Behnud kirjoittaa, että jokaisella näistä kolmesta naisesta 
oli isät, joista he olivat ylpeitä. Nämä kolme naista halusivat kostaa 
oman isänsä hengen ja he onnistuivat tässä tehtävässä paremmin kuin 
heidän veljensä. Kaksi näistä naisista oli vastuussa kolmannesta naises-
ta. Iran Teimur Tash oli valmis kostoon isänsä murhaajaa vastaan. Ma-
ryam Firuz liittyi luokka-asemastaan huolimatta Tudeh-puolueeseen, 

159 Diba Pahlavi 2003, 13.
160 Tolui 1998, 11.
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vaikka hän ei tiennyt paljon kommunismista. Hän valitsi tämän tien 
kostaakseen Pahlaville. Kolmas nainen eli Ashraf Pahlavi vastusti heitä 
ja hän tuli syyskuussa 1942 Isfahanin kaupungista Teheraniin suojel-
lakseen isänsä perhettä. Hän piti itseään tässä tehtävässä vahvempana 
kuin kaksoisveljeänsä ja hän oli myös vahvempi.161 

Behnudin päämäärä tämän teoksen kirjoittamisessa ei ole muu 
kuin kirjailijan ammatin harjoittaminen, eikä kirjailijalla ole mitään 
asennetta naisten puolesta tai heitä vastaan. Hänen päämääränään ei 
ole luoda historiaa, vaan hän on kirjoittanut teoksensa yhtenä histori-
allisena kertomuksena. Hänen kiinnostuksensa on enemmän uteliai-
suutta ja halua kirjoittaa kuuluisista henkilöstä kuin Marjami Firuzin 
isästä, Qajarin prinssistä Farmanfaramsta. Kirjoittamisen syynä ei ol-
lut mikään naisista kirjoittaminen heidän feministisen taustan vuoksi, 
vaan kuuluisista perheistä ja heidän kostostaan kirjoittaminen. Kir-
jailija ei siten suoranaisesti tarkoita kirjoittaa naisten historiaa, mutta 
joka tapauksessa kirjailija on kirjoittanut naisten elämästä ja toimin-
nasta sekä naisista, jotka olivat korkeassa asemassa olevista perheistä ja 
tahtoivat vaikuttaa jotenkin Iranin kohtaloon. 

Hushang Lahuti on kääntänyt kirjan ”Doughter of Persia: a woman’s 
journey from her father’s harem through the Islamic revolution.” Tämän 
kirjan on kirjoittanut Setareh Framanfarmaiin yhteistyössä ulkomaa-
laisen toimittajan Dona Munkerin kanssa. Hushang Lahutin mukaan 
tämä kirja on tärkeä siksi, että se kertoo, kuinka yksi iranilaisen aris-
tokraattisen ja traditionaalisen perheen tyttö on kulkenut tieteiden 
opiskelun takia ulkomailla ja lännessä. Hänen mukaansa myös tämä 
kirja antaa kuvan vanhoillisen yhteiskunnan törmäyksestä nykymaail-
man kehityksen kanssa162 

Iranissa eivät vain miehet ole yrittäneet kirjoittaa naisista, vaan 
myös naiset itse ovat, kuten sanottu, kirjoittaneet omasta historias-

161 Behnud 1997, 7.
162 Lahuti 1999, 2-3.
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taan ja yrittäneet tuoda esiin historian hämärissä olevia naisten puolia. 
Heidän kirjoitukset koskettavat naisia suoraan tai koko yhteiskuntaa 
ja naisia niiden osana. Naisten puolesta ja myös heitä vastaan on kir-
joitettu ja ihmiset ovat kirjoittaneet naisista eri syistä.163 

Monet taistelijat tuovat esiin puutteita ja epäoikeudenmukai-
suuksia naisten kohtelussa vain retoriikan kannalta. He kirjoittavat 
naisten oikeuksien puutteista, koska haluavat vastustaa islamilaista 
tasavaltaa. Oman puolueen tai ryhmän keskuudessa ei silti ole tapah-
tunut mitään naisten aseman kehitystä ja parannusta. Kun tarvitaan 
painostusta islamilaisia ja heidän vallankäyttöään kohtaan, on hyvin 
yleistä tuoda esiin kaikki negatiiviset puolet. Joskus näitä kirjoituksia 
tai yrityksiä on niin paljon, että niiden rivit menevät sekaisin, eikä ole 
selvää, kuka todella on naisten puolella ja kuka heitä vastaan. Ovatko 
nämä kirjailijat tai taistelijat oikeassa tai onko heidän tarkoituksensa 
puolustaa naisia vai ovatko he vain oman politiikkansa vuoksi tuoneet 
esiin puutteita naisten asioissa? Monet kirjailijat pitävät vain oman 
ammattinsa puolesta asioita mielenkiintoisina ja he ovat menestyneet 
sen vuoksi, että kirjoittavat naisista. Monet käyttävät naisia hyväksi 
oman ideologiansa ja menestyksensä vuoksi.164

1.3. Tutkimuksen kysymyksen asettelu ja tavoitteet

Tutkimuksen pääaihe on iranilaisten naisten asema. Naiset ovat Ira-
nissa kuin peili, joka heijastaa ihmisten elämää ja sen kurjuutta. Nai-
set ovat Iranissa toisen luokan kansalaisia; heidän oikeutensa ovat vä-
häisiä. Naiset tosin voivat – toisin kuin Saudi-Arabiassa – ajaa autoa, 
mutta he eivät voi matkustaa toiseen kaupunkiin ilman miehensä tai 
miespuolisen sukulaisensa lupaa, he voivat äänestää, mutta eivät voi 

163 Esim Kar 1998, 4. & Kadivar 1997, 9.
164 Vrt. Kar 2001, 23.
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olla johtajia. Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, miksi 
näin on.

 Retoriikassa ja propagandaväitteissä voidaan sanoa, että Iran on 
maailman tasa-arvoisin ja vapain maa, mutta todellisuus on aivan 
toinen. Naisia kivitetään aviorikoksesta, heiltä kielletään opiskelu ul-
komailla ilman miesten lupaa tai mukana oloa. Tämän tutkimuksen 
pääkysymyksiä ovat iranilaisten naisten oikeudet ja heidän aktiivisuu-
tensa. Tutkimus haluaa tuoda paljastamalla ja tutkimalla esiin, mit-
kä seikat huonontavat naisten asemaa Iranissa. Päämääränä on myös 
tuoda esiin naisten ihmisoikeuksien vastaisen toiminnan keinoja ja 
miten naiset reagoivat ja toimivat ongelmiensa ratkaisemiseksi. Tut-
kitaan myös, onko ihmisoikeus kansallinen vai kansainvälinen asia. 
Nousee myös kysymys, voiko ihmisoikeuksia rajoittaa maan tapojen 
noudattamisen takia. Miten maailman kulttuurit liikkuvat ja vaikut-
tavat maasta toiseen?

Naiset eivät ole aina suoraan yrittäneet taistella omien oikeuksien-
sa puolesta. He ovat uhrautuneet koko yhteiskunnan puolesta, mutta 
heitä ei ole siitä palkittu tasavertaisesti. Naiset osallistuivat vallanku-
mouksiin, mutta niiden jälkeen heiltä vietiin ne vähätkin oikeudet, 
jotka he olivat aikaisemmin saaneet. Tämän tutkimuksen tehtävänä 
on tuoda esiin yrityksiä naisten aseman parantamiseksi, ennen muuta 
kuinka Iranin vasemmisto on toiminut tasa-arvon puolesta. 

Iranilaisten yhteiskunnallisten liikkeiden voidaan sanoa tarvit-
sevan vasemmistoa ja ne ovat suuresti sidoksissa vasemmistolaiseen 
aktiivisuuteen. Myös naisliike tarvitsee edistyäkseen vasemmiston ak-
tiivisuutta ja eheyttä. Tässä tutkimuksessa ei ole päämääränä antaa Ira-
nin vasemmistolaisille enemmän painoa kuin heillä todellisuudessa on 
ollut. On kuitenkin hyvin tärkeää tuoda esiin, millaista on se vasem-
miston toiminta, joka on vaikuttanut naisten asemaan ja olosuhteiden 
parannuksiin Iranissa. Lukuisat naiset ovat itsekin taistelleet vasem-
mistolaisten riveissä; he ovat olleet vasemmiston historiaa. Eräät heistä 
ovat toimineet johtajinakin. Ovatko miehet aina sallineet naisten olla 
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todellisia johtajia ja vaikuttajia? Jos vastaus on kyllä, missä käytettään 
ja otetaan huomion naisten voimaa?

Tässä tutkimuksessa etsitän vastauksia mm. seuraaviin kysymyk-
siin: Mikä pakottaa Iranin naiset mustan kankaan alle? Miksi irani-
laiset naiset eivät voi pukeutua niin kuin haluavat? Miksi he eivät 
voi matkustaa vapaasti ja ilman miesten lupaa? Miten iranilaisten 
naisten elämä kulkee? Ovatko fundamentalistit ja patriarkaaliset lait 
haitanneet naisten aktiivisuutta ja toimintaa? Mikä on naisten rooli 
yhteiskunnan muutoksessa? Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, 
mitkä ovat asioita, joita naiset kohtaavat ja jotka aiheuttavat heidän 
elämäänsä ongelmia. Nämä esille tulleet tapaukset ovat kuitenkin vain 
jäävuoren huippuja, mutta ne näyttävät, että naisten asiat ovat aktu-
aaleja. Pääpaino tutkimuksessa on islamilaisen tasavallan ajassa ja sen 
puitteissa tuoreimmilla ja omaa aikaamme läheisimmillä tapahtumil-
la. Miksi naisen ruumis pitää määritellä vaaralliseksi ja pakottaa hänet 
käyttämään tietynlaisia vaateita? Eikö tämä rajoita naisten oikeuksia 
pukeutumisessa? Kuinka nainen tällöin voi vapaasti ja helposti olla 
mukana yhteiskunnan toiminnassa ja valita omat harrastuksensa?165

Tutkimuksen eräät kysymykset koskevat mm. sitä, mikä on femi-
nismiä ja miten naisliikettä määritellään. Mikä on naisten asema ke-
hitysmaissa? Mikä on iranilaisten naisten suhde kehitysmaan naisiin? 
Mitä tarkoittavat köyhyys ja tasa-arvo naisten kannalta? Miten uskon-
to Iranissa on syntynyt ja mitä se on vaikuttanut? Islamin rooliin nais-
ten elämässä ja eritoten Iranin naisten elämässä etsitään vastauksia. 
Parantaako islam nykypäivänä naisten asemaa Iranissa?

Osa Iranin naisten historiaa Iranissa vaikuttaa yhteiskunnan toi-
mintaan. Tässä kysytään, miktä ovat esimerkkejä naisten toiminnasta 
historian eri aikoina. Mikä on ollut naisten asema Pahalvien aikana? 
Miksi osa iranilaisista puolueista, joiden riveissä oli naisia, taisteli Pa-
halvien valtaa vastaan? Tässä tutkimuksessa kysymys on myös siitä, 

165 Ks. Forsander 2002, 15.
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minkälainen on Iranin yhteiskunta ja mikä naisten rooli on tässä yh-
teiskunnassa.

Tyttöjen asema yhteiskunnassa on keskeinen kysymys. Mikä ero 
on tyttöjen ja poikien toiminnassa ja kohtelussa Iranissa? Onko tyttö-
jen ja naisten urheilu ja vapaa oleskelu sallittua? Missä naiset kohtaa-
vat väkivaltaa ja miten väkivaltaa käytetään naisia vastaan?

Iranin islamilaisen tasavallan aika on tärkeä aikakausi. Millaiseen 
politiikkaan naiset osallistuvat? Kuinka paljon he ovat vallan puolesta 
tai sitä vastaan ja miten he toimivat tämän valtion suhteen? Onko isla-
milainen valta tuonut naisille oikeuksia vai onko se pahentanut heidän 
asemaansa entistä enemmän? Miksi osalle naisten oikeuksien puolesta 
toimivista naisista uskonto on tabu? Onko tämä heille hyödyllistä vai 
haitallista? Tässä tutkimuksessa etsitään myös vastausta siihen, mitkä 
seikat parantavat naisten asemaa Iranissa. Haluan selvittää, miten us-
konto kohtelee naisia ja löytää niiden välillä olevia suhteita.

Tässä tutkimuksessa on kysymys naisliikkeestä ja naisten toimin-
nasta. Miksi naiset ovat lähteneet liikkeelle ja kritisoineet eri tavoin 
yhteiskuntien ja kulttuurien järjestelmiä? Ovatko naisten liikkeet ja 
taistelut syntyneet vain ”huvin vuoksi” vai onko niiden taustalla ollut 
ongelmia ja tarkoituksia, jotka ovat motivoineet naiset osallistumaan 
yhteiskunnan taisteluihin?

Tutkimuksen tavoite on saada osa vastauksia näihin kysymyksiin 
ja myös paljastaa osa Iranin ”kasvoista”. Tavoite on saada esiin kysy-
myksiä naisten ongelmista Iranissa ja myös muissa samankaltaisissa 
yhteiskunnissa sekä saada niille vastauksia. Tämän tutkimuksen tavoi-
te on selvittää, miten voidaan parantaa naisten asemaa Iranissa.

Tutkimusta on rajattu niin, että se ei käsittele kaikkia naisten asioi-
ta Iranissa, esim. naisten terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. Naisten 
asema on hyvin laaja asia, jota ei yhdessä tutkimuksessa voida käsitellä 
kattavasti eikä etsiä vastauksia kaikkiin kysymyksiin. On selvä asia, 
että naisten asemaan ja oikeuksiin liittyvät kysymykset ovat laajempia 
kuin tässä tutkimuksessa käsitellään. Ne jäävät muiden tutkimusten 
käsiteltäväksi. 
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2. Tutkimuksen viitekehys

Tutkimuksessa teoria on se osa, joka antaa tutkijalle mahdollisuuden 
löytää konkreettiset seikat ja perusasiat ja joka esittelee aikaisemmat 
tavat käsitellä ja ratkaista ongelmia. Teoria on tausta, joka vie aiheen 
muiden vastaavanlaisten tutkimusten joukkoon. Ei ole vain yhtä teo-
riaa, vaan niitä on hyvin monia ja erilaisia. Ei voi määritellä, mikä 
teoria on oikea ja täsmällinen. Naisten asioiden tutkimuksessa käyte-
tään useita teorioita kuten erilaisia feministisiä teorioita, mutta niiden 
lisäksi on hyvin tärkeää ottaa huomioon läheiset teoriat. 

Päämääränä tässä on ottaa mukaan sellaisia teorioita, jotka autta-
vat ja helpottavat selkeämmin analysoimaan tutkimusmateriaalia ja 
sen sisältöä. Tässä tutkimuksessa on otettava huomioon ne teoriat, 
jotka koskevat yhteiskunnallisia asioita ja naisten osuutta niissä sekä 
naisten ja miesten välisiä yhteiskunnallisten oikeuksien eroja käsitte-
levät teoriat. 

Gayatri Chakravorty Spivakin mukaan kuitenkin ”minkä tahan-
sa teoreettisen ’paketin’ omaksumiseen sisältyy ongelmia.”1 Teorian 
ongelma on siinä, että aina ei löydy täsmälleen sopivaa teoriaa, joka 
selittäisi kulloinkin käsiteltävänä olevia paikallisia asioita. On hyvin 
vaikea soveltaa teoriaa, joka yhdistäisi iranilaisia ja eurooppalaisia nai-
sia sataprosenttisesti. Aina löytyy eroja ja ongelmia. On hyvin vaikea 
löytää metodia, joka rakentaisi samanlaisen tasa-arvon esimerkiksi Ira-
nissa ja Englannissa. Esimerkiksi McDonald’s vie omaa standardisoi-
tua tuotemerkkiään kaikkiin maihin, mutta käytännössä eri maissa ja 
kulttuureissa olevat ravintolat ovat erilaisia.

1 Spivak 1996, 11.
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2.1. Feminismi ja naisliike

”Feminism is politics.”2 Yli puolet maapallon asukkaista on naisia ja 
naisten vaikutus maailman kohtaloon on yhtä tärkeä kuin miestenkin. 
On tärkeä tietää, mikä on nainen. Nainen voidaan määritellä monin 
eri käsittein. Ensisijaisesti nainen on ihminen ja biologinen olento, 
joka syö, nukkuu, ajattelee, tuntee jne. Yhteiskunnalliselta kannalta 
katsottuna nainen on yhteiskunnan jäsen niin kuin mieskin. Naisia ei 
ole kuitenkaan aina laskettu samanvertaisiksi miesten kanssa eikä hei-
dän oikeuksiaan aina tunnusteta tai niitä rikotaan. ”Naisiin kohdistuu 
monissa maissa edelleen laajaa syrjintää lukuisista kansainvälisistä ih-
misoikeussopimuksista huolimatta.”3

Naisiin kohdistuvissa tutkimuksissa on yleensä tapana itsestään 
selvästi tarkastella automaattisesti feminismiä ja sen taustoja. Jotkut 
tutkijat, kuten Jane Freedman, toteavat kuitenkin, että he eivät tiedä, 
mitä feminismi todella on. Näin siksi, että feminismin kirjo on hyvin 
laaja. Feminismi ei ole vain yksi selitystapa ja käsitys, vaan on ole-
massa monenlaisia feministisiä käsityksiä ja tulkintoja. Voidaan sanoa, 
että feminismiä ovat konkreettisesti ne käsitteet, jotka kritisoivat tai 
ylipäänsä katselevat maailmaa naisten näkökulmasta. Sen tehtävä on 
haastaa tai tuoda esiin ne maailman tapahtumat, jotka liittyvät yhteis-
kunnassa naisten osuuteen. Jane Freedman kirjoittaa feminismistä: 

”Any attempt to provide a baseline defi nition of a common ba-
sis of all feminisms may start with the assertion that feminisms 
concern themselves with women’s inferior position in society 
and with discrimination encountered by women because of 
their sex. Furthermore, one could argue that all feminists call 
for changes in the social, economic, political or cultural order, 

2 Phillips 1998, 1.
3 Herlin 1998, 3.



Tutkimuksen viitekehys 65

to reduce and eventually overcome this discrimination against 
women.”4

Feminismi ei ole esine, jota voidaan havainnoida tai käsitellä ku-
ten materiaalia. Sitä ei voida havaita tai sen kokoa tai näköä hahmo-
tella. Voidaan vain määritellä, että se liittyy naisten yhteiskunnallisiin 
asioihin. Stephen Heath määrittelee feminismin näin:”Feminism is a 
social-political reality, a struggle, a commitment.”5 Anu Koivunen ja 
Marianne Liljeström puolestaan määrittelevät feminismin näin: 

”Feminismi on yhteiskunnallinen liike, jonka lähtökohdat ovat 
sekä valistuksen ihanteissa vapaudesta ja tasa-arvosta että vali-
tuksen edustaman vallan ja tiedon liiton tiedostamissa, sen pal-
jastamisessa ja kritikoimisessa.”6 

Feminismi-termiä on käytetty alun perin lääketieteen piirissä. 
Myöhemmin sitä on käytetty yhteiskunnallisissa yhteyksissä, ku-
ten politiikassa. Lääketieteessä termiä käytettiin kuvaamaan miehen 
muuttumista naiseksi ja politiikassa sitä on käytetty aluksi naisten 
”miehistymisestä”. Feminismi-termi on ensimmäisen kerran mainit-
tu ranskalaisessa lääketieteellisessä tekstissä vuonna 1871 käsiteltäessä 
miesten ruumista ja kuvailtaessa naisistumisen ongelmaa. Freedman 
sanoo: 

”Th e term feminism is a relatively modern one – there are de-
bate over when and where it was fi rst used, but the term ’femi-
nist’ seems to have fi rst been used in 1871 in a French medical 
text to describe a cessation in development of the sexual organ 
and characteristics in male patients, who were perceived as thus 

4 Freedman 2001, 1.
5 Heath 1987, 1-32.
6 Koivunen & Liljeström 1996, 12.
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suff ering from ’feminization’ of their bodies [...]. Th e term was 
then picked up by Alexander Dumas fi ls, a French writer, repub-
lican and anti feminist, who used it in a pamphlet published in 
1872 entitled l’homme-femme, on the subject of adultery, to de-
scribe women behaving in a supposedly masculine way.”7 

Vaikka feminismi siis liittyy naisten asioihin, voivat miehetkin olla 
feministejä. Feminismi voidaan ymmärtää niin, että se voi päästää mie-
henkin omiin riveihinsä. Voidaan sanoa, että yhteiskunnallisissa asiois-
sa miehetkin voivat olla feministejä. Koska feministiksi tullaan, nainen 
ei ole automaattisesti feministi. Stephen Heath kirjoittaa:”Women are 
not fi minists by virtue of the fact alone of being women.”8 Hänen 
mukaansa naiset tulevat feministeiksi:”Women become feminists.”9 
Tässä tulee esille, että feminismi on yhteiskunnallinen asia ja koska 
miehet niin kuin naisetkin ovat yhteiskunnan jäseniä, he voivat olla 
myös feministejä.10 Jos nimittäin naisten oikeuksia rikotaan tai niitä 
ei lainkaan ole, ne vaikuttavat myös miesten asioihin ja maailmaan. 
Tämä ei ole feminisoitumista eli miehen ei tarvitse muuttaa omaa 
käyttäytymistään kokonaan naisen kaltaiseksi. Se olisi epärealistista, 
kun mies ei voi synnyttää eikä imettää lapsia. Hänellä on mieshormo-
nia, joka tekee miehen äänen matalammaksi ja kasvattaa parran. Mies 
ei voi olla 100 %:sesti samanlainen kuin nainen. Mies voi kuitenkin 
yhteiskunnallisessa taistelussa ja toiminnassa olla naisten puolella ja 
toimia naisten ja heidän oikeuksiensa puolesta. Mies tai nainen voi 
olla neutraali tai myös feminismin vastainen. Molemmat sukupuolet 
voivat olla puuttumatta naisten asioihin eli olla auttamatta tai tuke-
matta naisten asioiden muuttamista. Tämä voidaan tulkita neutraalik-
si eli puuttumattomuudeksi naisten asioihin.11 

7 Freedman 2001, 2.
8 Heath 1987, 1-32.
9 Heath 1987, 1-32.
10 Vrt. esim. Mehrabi 1991, 10.
11 Ks. Kar 2001, 17.
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Mies tai nainen voi olla myös feminismin vastainen. Tätä on pal-
jon nähtävissä patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa nainen ja mies 
toimivat naisia vastaan. Sekä kehitysmaissa että kehittyneissä mais-
sa voi naisia olla mukana naisia itseään alistavassa toiminnassa. Po-
litiikassa puhutaan ”thatcherismista”, jota harjoitti ja johti Margaret 
Th atcher. Stuart Hall toteaa Th atcherin politiikasta: 

”Sen pyrki hajottamaan itsestään selvänä pidetyn brittiläisen 
poliittisen arkiajattelun, jonka sodanjälkeinen poliittinen yh-
teisymmärrys oli tuottanut. Sen toinen historiallinen tehtä-
vä oli brittiläisen yhteiskunnan keskeisten trendien suunnan 
muuttaminen. Tämä merkitsi valtion rahoittaman sosiaalityön 
torjumista, julkisten menojen leikkaamista sekä julkisen sekto-
rin purkamista, yksityisyrittäjyyden ja vapaiden markkinavoi-
mien suosimista, valtion asioihin puuttumisen vähenemistä, 
voitontavoittelun tukemista, palkkojen pitämistä kurissa sekä 
työväenluokan ammattiliittojen avulla saavuttaman vallan 
murtamista taloudellisessa ja poliittisessa elämässä.”12

Tässä on kysymys, suhtautuvatko kaikki naiset positiivisesti oman 
sukupuolen etujen ajamiseen. Todellisuudessa ei ole näin. Olisi hyvä, 
jos kaikki naiset toimisivat samassa rivissä ja taistelisivat oman suku-
puolen etujen puolesta. Th atcherin ajatukset ja menetelmät ovat vai-
kuttaneet köyhien naisten asemaan niin, että työtön yksinhuoltajaäiti 
kärsii, jos julkista sektoria supistetaan. Osa naisista vartioi islamilai-
sissa maissa vanhoja traditioita ja uskonnollisia tapoja, jotka rajoitta-
vat naisia. Islamilaisessa maissa kuten Iranissa naiset yleisesti uskovat 
olevansa heikkoja ja he kutsuvat itseään zaifeksi13. Tästä voidaan pää-
tellä, että nämä naiset hyväksyvät alistamisen tai että he eivät tiedä 

12 Hall 1992, 327.
13 Zaifeh on feminiinen sana, joka tulee heikkoa tarkoitavasta sanasta ”zaif”. ”Zaife” 
tarkoittaa heikkoa feminiiniä.
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tarpeeksi omasta asemastaan ja omista oikeuksistaan. Tämä ajatus ei 
koske Th atcheria, koska niin korkealla oleva naisjohtaja varmasti tun-
tee naisten aseman.

”Onko naisten asema samanlainen kaikkialla maailmassa?”14 
Tämä on kysymys, jonka tutkijat ja muut naisten asemasta kiinnos-
tuneet esittävät. Naisten eristämistä ja heidän oikeuksiensa rikkomis-
ta tapahtuu kaikkialla maailmassa, joskin naisten asema ja tilanne 
vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa. Euroopan maissa ja muissa 
teollistuneissa maissa naisten asema on hyvin eri tasolla kuin kolman-
nen maailman maissa. Euroopassa feminismi on myös monta askelta 
edellä kehitysmaita. Euroopassa tämän päivän aiheena on naisten val-
taan pääseminen, kun taas monissa kehitysmaissa naisten ja tyttöjen 
koulutus on tärkein kysymys. Joissakin arabimaissa naiset eivät saa 
ajaa autoa eivätkä äänestää. Naisten perusoikeudet ovat vielä monissa 
kehitysmaissa naisten saavuttamaton tavoite.

Modernissakin yhteiskunnissa kuten Pohjois-Euroopassa naisten 
oikeuksia rikotaan. Esimerkkeinä ovat palkkaerot ja vallan jakami-
nen.

Äidit huolehtivat kodissa suoritettavista töistä, kuten hoivaa-
misesta ja kulttuuriperinteen siirtämisestä ja isät tuotantoon 
liittyvistä tehtävistä, jotka tehdään poissa kotoa. Ansiotyössä 
naiset ovat siten keskittyneet hoito-, opetus- ja toimistotöihin, 
miehet tuotanto- ja työnjohtotöihin. Tämä vallanjako merkit-
see useimmiten miesten suurempaa valtaa.15 

Aiemmin historiassa ja lähihistoriassa naisia on alennettu määrit-
telemällä hänet ”seksin seksuaaliobjektiksi” tai miesten ilon kohteiksi. 
Naisista on tehty seksiteollisuuden välineitä. Nykyisessä modernissa 

14 Lehto & Kiljunen 1983, 3.
15 Olander et al, 1994, 41.
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yhteiskunnassa ja kapitalistisessa maailmassa käytetään alastomien 
naisten kuvia tuotannon ja myynnin lisäämiseen. Kari Immonen kir-
joittaa:

Meidän miehisessä kulttuurissamme nainen määritellään ensi-
sijaisesti seksuaalisuuden kautta; hänen ruumiinsa on seksuaali-
suudella kyllästetty. Saksalainen Gorge Gorosz on erinomaisesti 
kuvannut tätä asetelmaa. Hänen piirroksissaan naiset ovat aina 
kokonaan tai osittain alasti, miehet taas korostetun peittävästi 
puettuja. Naiset ovat vain naisia, miehet herroja ja työläisiä, 
partureita ja poliiseja.16

Naiset kasvattavat myös pojat. Ilman naisten synnyttämistä ja kas-
vatustyötä ei synny miehiä. Naiset synnyttävät, imettävät ja kasvatta-
vat lapsia. Voiko naisia kutsua vain äideiksi ja huomioida ainoastaan 
heidän ”naiseutensa”? Jos vain tämä osa huomioidaan, voi tasa-arvoi-
suus unohtua. Miehet ja naiset ovat molemmat ihmisiä ja sen vuoksi 
samanarvoisia.17 Yhteiskunta voidaan nähdä yhtenä joukkona, jonka 
sisällä on miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia, vanhoja ja nuoria. ”Yhteis-
kunta muodostuu ihmisistä, heidän elinympäristöstään ja ihmisten 
tekemästä työstä.”18 Simone de Beauvoirin mukaan ”naisen määrit-
teleminen ainoastaan naaraana ei riitä”19. Naiset ovat enemmän kuin 
vain äitejä ja lasten synnyttäjiä. Aristoteles vastaa tähän kysymykseen, 
että ”nainen on nainen ominaisuuksien puutteesta”.20 Tomas Akvi-
nolaisen mielestä ”nainen on epäonnistunut mies, vahingossa luotu 
olento”.21

16 Immonen 1994, 7.
17 Ks. myös Lhtinen 2000, 220.
18 Laurila & Saija 1986, 7.
19 de Beauvoir 1949, 11.
20 de Beauvoir 1949, 12.
21 de Beauvoir 1949, 12.
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Feministisen käsityksen mukaan yhteiskunta ei kohtele naisia ko-
konaisina ihmisinä eikä anna naisille kaikkia heille kuuluvia oikeuk-
sia. ”Feminismin voi poliittisena projektina käsittää sarjaksi neuvotte-
luja, jotka koskevat länsimaisen ajattelun ristiriitaista tapaa määritellä 
nainen.”22 Feminismi on maskulinismin vastakohta. Naisten asema, 
kehitys ja tasa-arvo ovat feminismin tutkimusaiheita. 

”Feminismi on yhä melko yksinkertainen käsite, huolimatta 
toistuvista – ja suunnattoman tehokkaasta – yrityksestä musta-
maalata se ja sen kannattajat. Rebecca West kirjoitti pisteliäästi 
vuonna 1913: ”En ole koskaan kyennyt tarkasti selvittä mään 
mitä feminismi on. Tiedän vain sen, että ihmiset kutsuvat mi-
nua femi nistiksi aina kun ilmaisen mielipiteitä jotka erottavat 
minut kynnysmatosta.”23

Simone de Beauvoirin mukaan ”tämä maailma on aina kuulunut 
miehelle”.24 Naisilla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta olla tasa-ar-
voisia miesten kanssa. 

Maskuliininen yhteiskunta yrittää tehdä naisesta objektiivisen 
olennon. Tämän mukaan naisille annetaan tietynlaisia rooleja ja hei-
dän elämää ohjataan. Naisilta otetaan pois subjektiivinen rooli. Sub-
jektina nainen toimisi miesten tavoin, määrää, vaikuttaa ja muuttaa 
ympäristöään. Objektina nainen on orja, jota määrätään ja ohjataan ja 
jonka toimintaa rajoitetaan. Antropologi Riitta Auvinen toteaa tutki-
muksessaan, että ”vastavuoroisuuden ylläpitäjänä nainen on refl ikoi-
tuna objektina”.25 Ihmisten historiassa naisia on kohdeltu tavarana. 
Naisia on kaupattu ja annettu lahjaksi. Naiset vaikuttivat myös sotien 

22 Koivunen & Liljeström 1996, 10.
23 Faludi 1992, 43.
24 de Beauvoir 1949, 43.
25 Auvinen 1977, 22.
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ja konfl iktien ratkaisuun. Sodan osapuolet saattoivat lahjoittaa toisil-
leen naisia rauhan solmimiseksi.

”Miehet ovat antautuneet naisten vaihtoon koko ihmiskunnan 
historian ajan, he ovat pitäneet häntä vaihtorahana kaikissa 
maailman maissa, kaikissa yhteiskunnissa, joissa rahajärjestel-
mä ei vielä ollut.”26

Raija Julkusen mukaan ”feminismi pyrki olemaan myös yhteis-
kuntaa muuttava liike, jota koskettavat kysymykset strategioista ja 
liittolaisista”.27 Feministien sanankäytölläkin on oma historiansa. 
Sana ”feminismi” esiintyi ensi kerran eräässä kirja-arvostelussa Athen-
aeum-lehdessä 27.4.1895.28 Feministinen liike aktivoitui Euroopassa 
1960-luvulla. ”Naisliikkeen toinen aalto syntyi 1960- ja 1970-lukujen 
vaiheessa.”29 Sen toiminta oli kritikoida eri aloilla naisten alistamista. 
”1960–1970-lukujen feministisessä miesvallan kritiikissä tuli tärkeäk-
si käsitteellistää sukupuoli uudelleen.”30 Jotkut feministit antavat nai-
sille erilaisen aseman yhteiskunnassa. Juliet Mitchell toteaa:

”Naisten asema poikkeaa kaikkien muiden yhteiskunnan ryh-
mien asemasta. Syynä on se, etteivät he lukeudu erilaisten 
eristettävien yksilöiden joukkoon, vaan ovat kokonaisuuden 
– ihmiskunnan – puolikas. Naiset ovat olennaisia ja korvaa-
mattomia, eikä heitä näin ollen voida riistää siten kuin yhteis-
kunnan muita ryhmiä.”31

26 Auvinen 1977, 22.
27 Julkunen 1997, 102–122. 
28 Julkunen 1997, 102–122.
29 Julkunen 1997, 102–122.
30 Koivunen & Liljeström 1996, 15.
31 Mitchell 1986, 18.
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Feminismi niin kuin muutkin yhteiskunnan toiminnot jakautuu 
eri tasoihin. Aika ja paikka vaikuttavat feminismiin. Eri maissa paikal-
linen feminismi on edennyt eri tahtiin.

”Nykyfeminismillä on monet kasvot. Tähän asti ovat parhaat-
kin yritykset eritellä naisliikkeen laajuutta ja monimuotoisuutta 
jakaneet feministit ideologisesti eri ryhmiin. Niinpä liberaalife-
ministeillä, marxilaisilla, uusmarxilaisilla ja radikaalifeminis-
teillä on kaikilla eri käsitys siitä, mistä seksismi on peräisin ja 
miten siitä siis voidaan päästä eroon.”32

Osa eurooppalaisista feministeistä ajattelee, että heidän feminis-
tinen maailmankatsomuksensa on kehittyneempi kuin kolmannen 
maailman maiden feminismi. Kehitysmaita – Afrikan maita, Latina-
laisen Amerikan maita ja joitakin Aasian maita – kutsutaan jälkiko-
lonialistisiksi yhteiskunniksi. Näiden maiden naisliikkeet poikkeavat 
eurooppalaisesta feministisestä liikkeestä. Islamilaiset maat ovat myös 
jälkikolonialististen maiden joukossa. Ulla Vuorela toteaa: 

”Naisten proletaaristumista koskevassa keskustelussa on nous-
sut esiin peruskysymys: missä määrin Tansanian prosessi poik-
keaa sinänsä ”klassisesta” eurooppalaisesta mallista, ja missä 
määrin tämä prosessi on erilainen naisten kohdalla miehiin 
verrattuna.”33

Feministinen järjestö voi olla yhtä lailla porvarillinen tai työläis-
ten järjestö. Nykyisin on myös homoseksuaalisia feministisiä järjes-
töjä, jotka toimivat seksuaalisten vähemmistöjen, erityisesti lesbojen 
oikeuksien puolesta. Eroja feminististen järjestöjen ja lesbojärjestöjen 
välille tuo heteroseksuaalisten feministien järjestöjen pelko siitä, että 

32 Lee Bartky 1984, 54.
33 Vuorela 1983, 27.
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niiden vaatimukset ja toiminta leimataan helposti homoseksuaaliseksi 
toiminnaksi. Tämän vuoksi ne eivät helpolla lähde yhteistoimintaan 
lesbojen järjestöjen kanssa. Feministisiin järjestöihin ovat tuoneet ero-
ja porvarillisten feministijärjestöjen ja työläisfeministien näkemyserot 
ja ristiriidat. 

Suomen naisliikkeen historian alkuaikoina 1900-luvun alussa 
feminististen liikkeiden välillä syntyi erimielisyyksiä mm. suhtau-
tumisessa aviottomien naisten raskauksiin ja heidän oikeuksiinsa. 
Avioliiton ulkopuolisia raskauksia pidettiin moraalittomina tekoina. 
Työläisnaisten edustajakokous laati anomusehdotuksen ”kotien pe-
rustamisesta turvattomia lapsia, aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan 
varten”34. Tämän anomuksen käsittely jakoi myös naiset jyrkästi kah-
teen leiriin.35

Feminismissä on monia haaroja ja osia. Esimerkiksi ekofeministit 
suuntautuvat luonnonsuojeluun ja ympäristöasioihin. Lesbofeminis-
tit toimivat ja taistelevat oman seksuaalisuuntautumisensa puolesta ja 
mustat feministit keskittyvät taisteluun mustien naisten oikeuksien 
puolesta. Ariel Sallehin mukaan ekologiset kriisit ovat syrjäyttäneet 
modernit poliittiset käsitykset, liberalismin, sosialismin ja feminis-
min. 

”Ecological crisist displaces modernist political analyses – lib-
eralism, socialism, feminism. It provokes us to reframe our his-
tory, to inscribe a new understanding of ourselves in relation to 
Nature, so-called, and to ask how can we get to live this new 
sensibility in practical ways. Th at political moment is long due. 
Th e bourgeois and proletarian revolutions evaporated before re-
alising their full potential; feminists now fi ght hegemony from 
within and backlash without; indigenous peoples, ecologists, 

34 Sulkunen 1989, 45.
35 Sulkunen 1989, 46.
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anarchists and new movement activists disperse their energies 
piecemeal.” 36 

Daine Elam puhuu akateemisesta ja käytännöllisestä feminismis-
tä.37 Näiden esimerkkien mukaan yhteiskunnan ja naisten asiat ovat 
erivärisiä niin kuin sateenkaaren värit, mutta asiat ovat yhteisiä. Ne 
ovat kokonaisuuden osia, jotka liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi irani-
laisten naisten ryhmät voidaan jakaa monella tavalla, koska naisten 
vaatimukset poikkeavat toisistaan. 

Feministiteologia on feminististä toimintaa, joka syntyi 1960-lu-
vulla roomalaiskatolisessa maailmassa ja levisi myöhemmin protes-
tanttistenkin kirkkojen alueelle. Raija Sollamo määrittelee feministi-
teologian näin: 

”Feministiteologiaa on vaikea määritellä. Se on teologian uu-
delleen ajattelua ja uudelleen formulointia sorrettujen ja alis-
tettujen naisten kokemuksen läpi. Se on teologiaa naisen nä-
kökulmasta. Se keskittyy tutkimaan naisen asemaa sekä naisen 
ja miehen välistä suhdetta päämääränään kaikkien ihmisten 
tasa-arvo.”38 

Eräs ongelma on ihmisten haluttomuus sopeutua uusiin järjestel-
miin. Pohjoismaissa yksi hyvä esimerkki tästä on naispappeus. Aluk-
si oli hyvin vaikea hyväksyä naisten pappisvirkoja, mutta vähitellen 
voitti alaa kanta, että papin tehtävä sopii hyvin myös naisille. Pohjois-
maissa kuten Ruotsissa ja Suomessa on kuitenkin joskus hyvin vaikeaa 
olla naispappina. Eräs suomalainen, Ruotsissa työskennellyt naispappi 
Päivi, kertoo: 

36 Salleh 1997, 3.
37 Elam 1994, 2.
38 Sollamo 1988, 7-25.
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”Alussa sain kärsiä varsinaisesta puhelinterrorista, jolla kai toi-
vottiin voitavan säikyttää minut lähtemään pois. Joidenkin seu-
rakuntalaisten on vieläkin vaikea tervehtiä minua, kun tulen 
heitä vastaan kadulla. Otan naispappeuden vastustuksen vaka-
vasti, mutta en henkilökohtaisesti. Yritän olla välittämättä siitä 
ja vältän tietoista ärsyttämistä.”39 

Naisia pappeina ei ole terrorisoitu ainoastaan ulkopuolelta, vaan 
vaikea kysymys on kirkkoinstituution sisäpiirin ”kohtaaminen” naisten 
kanssa. Naisia ei ole ainoastaan uhattu, vaan heitä on yritetty syrjäyttää 
hyvin rauhallisesti. Jos heiltä ei voida suoraan kieltää toimintaa, niin 
toinen keino on kohdella heitä ennakkoluuloisesti sisäpiirissä. Vaik-
ka naiset ja heidän palvelunsa välillä hyväksytäänkin, voidaan salassa 
epäillä naisten työtä ja sen oikeutusta. Varsinkin hengellisessä työssä 
naisia pidetään toisen luokan työntekijöinä ja heidän pätevyyttään 
jopa epäillään. Tämä on tavallista, mutta se ei johdu naisten heikko-
uksista tai epäpätevyydestä, vaan naisten perinteellisestä alistamisesta. 
Toinen naispappi Tuulikki kertoo omista kokemuksistaan naispappi-
na olemisesta ja negatiivisista kokemuksistaan ja kohtelustaan näin: 

”Joskus sattui, että joku ruotsalainen pappi katsoi velvollisuu-
dekseen vihkiä kirkkohuoneen uudelleen sen jälkeen, kun olin 
pitänyt siellä jumalanpalveluksen. Nykyään vastustuksen linja 
on toinen. Tiedän, että esimerkiksi pappien kokouksessa mi-
nua ehkä lämpimimmin halaava miespappi on todennäköisesti 
naispappeuden vastustaja. Meihin suhtaudutaan kuin olisimme 
vain vähän erehtyneet Jumalan sanan tulkinnassa.”40

Tässä tulee esiin kaksi tapaa toimia naispappeja vastaan: a) ulko-
puolisten toiminta kuten uhkailu ja puhelinterrori sekä b) sisäinen 

39 Lammentausta 1986, 19.
40 Lammentausta 1986, 19.
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painostus eli naispappien vastustaminen kirkon omassa piirissä. Jos 
ei voi suoraan olla naisia vastaan, on toinenkin keino syrjäyttää hei-
dät, ja se on yksinkertaisesti huijaus. Tämä on kirkon ja uskonnon 
moraalia ja rehellisyyttä vastaan, mutta kirkon perinteellinen masku-
liinisuus aiheuttanut on pitkään kestäneen naisten syrjinnän.41 Myös 
islamilaisissa maissa on uskonnolla hyvin kielteinen suhde siihen, että 
naiset johtaisivat islamilaisia palveluja. Naiset eivät voi olla islamilais-
ten hengellisiä johtajia, sillä ne ovat yksinkertaisesti heiltä kiellettyjä 
alueita. 

Feminismi-sanan historia on erilainen kuin naisten oikeuksista 
ja asemasta puhuminen tai kirjoittaminen. Naisten asioista on kirjoi-
tettu ja puhuttu aikaisemminkin, ennen feminismiä, Dale Spender 
kirjoittaa: 

”Mary is an obvious pioneer,’ says Margaret George (1970), 
`there were other possible candidates before her Aphra Behn, 
the talented playwright of the restoration and the fi rst English-
woman to support herself by writing, or Mary Astell who under 
the anonymity of ”a Lover of her Sex” published in 1694 A seri-
ous Proposal to the Ladies, or a lady identifying herself only as 
”Sophia, a Person of Quality” whose pamphlet of 1739 was en-
titled Woman not Inferior to Man, and she had ambitious con-
temporaries including Catherine Macaulay, Olympe de Gouges 
, and Helen Maria Williams, but her position is unchallenge-
able’ (p.6).” 42 

 
Esimerkki naisten oikeuksien puolesta puhuneista klassikoista oli 

1700-luvulla myös Mary Wollstonecraft. Hän kirjoitti v. 1791 kirjan 
nimeltä A vindication of the rights of women. Hän kritisoi miehiä ja 

41 Ks. Utrio 1985, 50.
42 Spender 1983, 45.
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patriarkaalisia tekoja, siitä miten he kehittävät itseään ja velvoittavat 
naiset olemaan vain kotona hoitamaan kodin velvollisuuksia. Hän toi 
esiin perheessä ollutta epätasa-arvoisuutta naisten ja miesten välillä.

”In the regulation of family, in the education of children, un-
derstanding, in an unsophisticated sense, is particularly required 
– strength bout body and mind; yet the men who, by their 
writings, have most earnestly laboured to domesticate women, 
have endeavoured, by arguments dictated by a gross appetite, 
which satiety had rendered fastidious, to weaken their bodies 
and cramp their minds. But if even by these sinister methods 
they really persuaded women, by working on their feeling, to 
stay at home, and fulfi l the duties of mother and mistress of 
family [...]”43 

Tämä on hyvin olennainen nyky-yhteiskunnassakin. Monet mie-
het ja patriarkaaliset systeemit velvoittavat naisia pysymään vain ko-
tona eikä se salli heidän osallistua kodin ulkopuolisiin toimintoihin. 
Iranissa ja monissa maissa uskonnolliset fundamentalistit, joiden aja-
tukset ovat hyvin vahvasti suuntautuneet patriarkaalisuuteen, yrittävät 
velvoittaa naiset pysymään vain kotona ja keittiön nurkassa. Heidän 
mielestään naisten velvollisuus on ainoastaan hoitaa kotia ja kasvattaa 
”hyviä”44 lapsia.45 

Mary Wollstonecraft vaati sekä naisten että miesten koulutusta. 
Hän katseli molempia sukupuolia tasa-arvoisesti ja asetti naiset ja 
miehet samalle tasolle. Hän kirjoitti: ”Men and women must be edu-
cated, in great degree, by the opinions and manners of the society they 

43 Wollstonecraft 1992, 69.
44 Hyviksi lapsiksi tulkitaan ne lapset, jotka myöhemmin oppivat kunnioittamaan 
yhteiskunnan rooleja ja traditioita. Muslimiperheessä hyvä lapsi noudattaa islami-
laisia sääntöjä. 
45 Kar 1998, 33.



78 Iranin naisten asema

live in.”46 Wollstonecraft ei esittänyt, että naisten ja miesten pitäisi 
kouluttautua erikseen. Jos hän olisi ollut patriarkaalisen yhteiskunnan 
puolestapuhuja, hän olisi kirjoittanut, että miesten pitäisi kouluttau-
tua, mutta naiset taas eivät voisi, koska naisten kyvyt eivät siihen riit-
täisi niin kuin miesten. Sen sijaan hän näki naiset ja miehet saman-
laisina ja velvoitti heidät samoihin tekoihin. Hän tiesi, kuinka miehet 
olivat kehittyneet koulutuksen myötä kun taas naisten kyvyt olivat 
heikentyneet ilman kouluttautumismahdollisuuksia. Tätä pidettiin 
normaalina, sillä tästä oli aikojen kuluessa muodostunut normaali 
käytäntö. 47 Kun yksittäinen tai useampi asia ja rooli ovat sukupolvien 
ajan pysyneet samanlaisina, se on synnyttänyt väärän tulkinnan siitä, 
että asioiden pitäisi olla näin aina.

Valta ja johtajuus ovat ne termit, jotka erottavat naisten ja miesten 
maailmat. Valta tulee esiin yhteiskunnassa mm. koulutuksessa, työ-
paikoilla ja perheessä.48 Kirjallisuudessa puhutaan usein ”valtaa vailla 
olevasta naisesta”. ”Valta ja toiminta jakautuvat silmiinpistävän ste-
reotyyppisesti sukupuolen mukaan.”49 Naisten ja miehen maailmat 
on rakennettu niin, että miehet ovat yleensä johtajia. Patriarkaalisen 
yhteiskunnan mukaan valta kuuluu miehelle ja naiset ovat alamaisia ja 
vailla valtaa. Valta ja sen käyttö ovatkin tekijöitä, jotka jakavat naiset 
ja miehet kahteen ryhmään. Toinen tekijä on se, että miehet hoitavat 
yleensä perheen talousasiat, naiset puolestaan kasvattavat lapset ja te-
kevät kotityöt. Naisten työt eivät ole yhtä arvostettuja kuin miesten. 
Tämän perusteella voidaan sanoa, että naiset ovat monissa tapauksis-
sa yhteiskunnallisia uhreja, jotka eivät hallitse taloudellisia asioita ja 
joiden toiminta on rajoitettu kodin sisäpuolelle.50 Kun tarkastellaan 

46 Wollstonecraft 1992, 23.
47 Ks. Kar 1998, 9.
48 Ks. Berndtson 1993, 127.
49 Haavio-Mannila 1987, 16.
50 Ks. Liljeström 2000, 258.
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miesten paikkaa perheessä ja laajemmin koko yhteiskunnassa, ajan 
kuuluessa naisten paikka on siirtynyt miehelle. Aiemmin miehillä ja 
naisilla oli omat paikkansa yhteiskunnassa. Tilanne ei ollut samanlai-
nen kuin nyt, jolloin miehet ovat vallassa ja naiset syrjässä ja alistettui-
na.51 Historian kuuluessa tämä rytmi on muuttunut sellaiseksi kuin se 
tänä päivänä on. Aleksandra Kollontai kirjoittaa tästä tasa-arvoisesta 
ajasta näin: 

”Alkukommunismin (tunnetaan alkukommunismin talouden 
kehityshistorian luentojen perusteella) aikana, tuona meille niin 
etäisenä aikana, jolloin ei vielä ollut olemassa yksityisomistusta 
ja ihmiskunta harhaili maapallolla jakaantuneena pieniin ihmis-
parviin, sukuihin, miehet ja naiset olivat tasa-arvoisia. Ihmiset 
elivät metsästämällä sekä keräilemällä villinä kasvavia yrttejä ja 
hedelmiä. Tässä alkukantaisen ihmisen kehitysvaiheessa, monia 
kymmeniä ja jopa satoja vuosituhansia sitten, miehen ja naisen 
roolit eivät mitenkään poikenneet toisistaan. Mielenkiintoista 
ja tärkeätäkin on todeta, että antropologien tutkimusten mu-
kaan ihmiskunnan alhaisemmassa kehitysvaiheessa, silloin kun 
ihminen eli metsästämällä, naisten ruumiilliset ominaisuudet, 
ketteryys ja voima eivät suurestikaan eronneet miehen ruumiil-
lisista ominaisuuksista.”52

Tämän mukaan aikanaan ihmisten välisessä asemassa ei ollut ero-
ja ja he elivät luonnossa tasa-arvoisissa olosuhteissa. Naiset ja miehet 
toimivat yhdessä keräämällä luonnon antimia. Mies ei ollut perheen 
pää tai komentaja, vaan päinvastoin: perheissä oli ennen miesten tai 
patriarkaalisen yhteiskunnan aikaa naisten valta eli matriarkaalinen 
aika. Naiset kuitenkin menettivät tämän paikkansa miehille.53 

51 Ks. Utrio 1985, 14.
52 Kollontai 1973, 14.
53 Ks. Utrio 1985, 12.
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Naisten ja miesten erot syntyivät hyvin varhain historiassa, jolloin 
ihmiset metsästivät, keräilivät ja elivät luolissa. Naisten synnyttäminen 
esti heitä osallistumaan miesten toimintaan ja naiset jäivät tässä pro-
sessissa taka-alalle. Voisi jopa ajatella, että mies ravinnon runsauden 
aikoina olisi alistunut naisen/äidin valtaan ja jättänyt suojelijan ja ra-
vinnonhankkijan roolinsa.54 de Beauvoir tarkastelee naisten historiaa 
materialistisen historiankäsityksen mukaan eli ensin olivat heimojen 
kommuunit, sitten orjuus ja feodaalinen yhteiskunta sekä kapitalisti-
nen yhteiskunta. Hänen mukaansa ”materialistinen historiankäsitys 
on tuonut päivänvaloon hyvin tärkeä totuuksia”.55 

Patriarkaalinen valta yrittääkin rajoittaa ihmisten muistia koske-
maan vain nykyaikaa. Halutaan antaa kuva, että mies on aina ollut 
vallassa, eikä naisilla ole kykyä ja riittävää järkeä hallitsemaan ja ole-
maan vallassa niin kuin miehet.56 Aleksandra Kollontai kirjoittaa mat-
riarkaatista ja patriarkaatista: 

”Eräät maata viljelevät heimot kasvoivat jopa tunnustamaan 
matriarkaatin asemaa (matriarkaatti on alkuperältään kreikka-
lainen sana, joka merkitsee naisen – äidin ja suvun ylläpitäjän 
– johtajuutta). Sitä vastoin patriarkaatti, isänoikeuden johta-
juus, suvun vanhimman miehen valta, kehittyi karjaa hoitavien 
kansojen, paimentolaisten keskuudessa.”57 

Naisetkin ovat aikanaan olleet vallassa ja johtaneet yhteiskuntia. 
Naiset ja miehet ovat olleet yhtä vahvoja ja he ovat johtaneet heimoja 
tai perheitä. On väärin, jos opetetaan ja koulutetaan niin, että yhteis-
kunnassa olisi vain yksi mielipide ja se olisi miesten mielipide. Naiset 
ovat yhtä älykkäitä ja päteviä, mutta heidän asemansa on siirtynyt his-

54 de Beauvoir 1949, 44.
55 de Beavuoir 1949, 35.
56 Ks. Utrio 2001, 15.
57 Kollontai 1973, 17.
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torian kuluessa miehille. Miehet ovat nousseet valtaan ja syrjäyttäneet 
naiset. Kysymys on siitä, onko oikein jos väitetään, että miehet ovat 
aina olleet vallassa ja että tämä on normaali tilanne. Vastaus on ei, 
sillä kuten Aleksandra Kollontai edellä kirjoittaa, miehet eivät ole aina 
olleet vallassa. Sen sijaan naiset ovat pitäneet valtaa ennen miehiä ja he 
ovat olleet myös johtajina.58 

Aleksandra Kollontai toteaa: ”Naisen asema yhteiskunnassa ja 
perheessä on aina ollut erittäin kiinteässä ja erottamattomassa yhte-
ydessä taloudellisiin kehitysvaiheisiin.”59 Vaikka naiset ovat siirtyneet 
kodin ulkopuolelle työhön, se ei ole ollut helppoa. Naisten on ollut 
vaikeaa saada tietynlaisia työpaikkoja kuten virkatyötä. Heidät on lai-
tettu alempiin tehtäviin ja johtajuus on vain ollut miesten hallussa. 
Patriarkaalinen systeemi ei ole voinut hyväksyä naisten johtajuutta. 
Se on yleinen syy, koska lait ja säännöt ovat olleet miesten puolella. 
Toisin sanoen naisia ei otettu mukaan lakien ja sääntöjen luomiseen. 
Suomalaisten naisten historiassa todetaan:

”Vaikka työssä käyviä naisia oli jo vuosisadan alussa suhteellises-
ti katsoen sangen runsaasti, heistä ei teollistumisen alkuaikoina 
juuri kukaan voinut päästä yhteiskunnan johtaviin virkoihin tai 
toimiin. Sääty-yhteiskunnassa valtion virat olivat mahdollisia 
vain miehelle ja kun ne avautuivat myös naisille 1860-luvulla, 
naiset saivat hoitaakseen pelkästään rutiiniluontoisia tehtäviä. 
Esimerkiksi vuoden 1898 postiasetuksessa lueteltiin nimeltä 
kaksitoista virkaa, joihin nainen ei saanut vielä kelpoisuutta.”60

Vaikka monia vuosia on kuulunut, on johtajuus edelleen tänä 
päivänäkin miesten hallussa. Kuinka kauan tämä jatkuu, riippuu yh-
teiskunnallisista muutoksista ja naisten omista yrityksistä vaatia pa-

58 Vrt. myös Utrio 1985, 12.
59 Kollontai 1973, 13.
60 Jallinoja 1985, 247.
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rempaa asemaa ja oikeuksia. Kuitenkin niin kauan kun yhteiskunta 
on jaettu kahteen luokkaan, köyhiin ja rikkaisiin, ei naisten asema 
parane täydellisesti.61

Taloudellisten olosuhteiden muuttuessa elämäntavatkin muuttu-
vat. Kun maanviljelijä tekee työnsä traktorin ja koneiden avulla, hän 
tekee työt nopeammin kuin eläimiä työjuhtinaan käyttäneet esi-isän-
sä. Nykyään maanviljelijä voi käyttää säästyneen ajan muihin asioihin, 
kuten harrastuksiin, kouluttautumiseen tai matkustamiseen. Tämä 
voi lisätä hänen sivistystään, jota hän voi käyttää rikastuakseen. Myös 
koneet tuovat erilaisia haasteita ja uusia ammatteja. Aleksandra Kol-
lontain mukaan naiset keksivät maanviljelyn: 

”Maata viljelevissä heimoissa talouden tärkeä tuottaja oli nai-
nen. Monet tiedot todistavat, että nainen keksi ensimmäisenä 
maanviljelyksen, että hän ryhtyi ensimmäisenä ’kuokkimaan 
maata’... Nainen sai ajatuksen maanviljelyksestä sen jälkeen, 
kun alaikäisten lasten raskauttamien äitien oli pakko jäädä jäl-
keen suvusta metsästyksen aikana.”62

Kollontai tuo esiin, kuinka taloudellinen kehitys vaikutti naisten 
asemaan ja kulttuuriin. Hän kirjoittaa: ”Mutta taloudellisen kehityk-
sen lait johtivat toisaalle. Alkukantaisen kotilieden liekki orjuutti nai-
sen itsensä ja teki hänestä vuosisadoiksi keittiön tottelevaisen ja oikeu-
dettoman palvelijan.”63 Lasten synnyttäminen erotti heidät miehistä. 
Näin on tietysti kaikkialla, mutta Euroopassa naisilla on enemmän 
mahdollisuuksia kouluttautua ja tämä vaikuttaa myös heidän taiste-
luunsa ja vaatimuksiinsa. Tosin tämäkään ei välttämättä tuo mitään 
etuoikeuksia ja hegemoniaa eurooppalaisille tai kehittyneiden maiden 
naisille. Ulla Vuorela kirjoittaa siitä, miten postkolonialistinen femi-
nismi suhtautuu kehittyneiden maiden feminismiin: 

61 Bebel 1976, 11.
62 Kollontai 1973, 17.
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”Postkoloniaali feminismi sai vastakaikua myös kehitysmaissa. 
Samaan tapaan kuin Yhdysvaltain mustat feministit olivat aiem-
min kyseenalaistaneet valkoisen keskiluokkaisen ja heterosek-
suaalin naisliikkeen universaalistavaa naisvaltaa myös kehitys-
maiden naiset olivat alkaneet kiinnittää huomiota länsimaisten 
feministien hegemoniseen asemaan kehityskeskustelussa.”64 

Kehitysmaiden feminismi suoranaisesti jäljittelee kehittyneiden 
maiden feminismiä siksi, että tämä on kehittyneempää. Jos näin ta-
pahtuu, se aiheuttaa tavallaan uutta kolonialismia kehitysmaiden nai-
sia kohtaan. Kehitysmaiden naisia on kohdeltava tasa-arvon periaat-
teen mukaan. Heitä pitää tukea ja auttaa taistelussa omien oikeuksien 
puolesta heidän omat tarpeensa huomioon ottaen. Naisten oikeudet 
ovat luonnollisesti riippuvaisia koko yhteiskunnan kehityksestä. Jos 
yhteiskunnat ovat hyvin kehittymättömiä, heikot osat kärsivät eniten. 
Lapset, naiset ja vanhukset ovat taloudellisesti heikommassa asemassa 
ja tämä aiheuttaa heille kärsimystä.65 

Yhteiskunnan kehittyessä tarvitaan myös naisten työvoimaa. Nai-
set voivat silloin vaatia, kuten Euroopan naiset aikanaan tekivät, oi-
keutta itsenäistyä miesten ja erityisesti aviomiesten taloudellisesta vai-
kutuksesta. Kun naiset ansaitsevat omalla työllään ja tuovat kotiin itse 
oman leipänsä, heidän ei enää tarvitse alistua miesten valtaan, vaan 
he voivat pyrkiä kumoamaan miesten vallankäyttöä. Engels kirjoitti 
tästä asiasta: 

”Naisten työssäkäynti tehtaassa johtaa välttämättä perheen 
täydelliseen rikkoutumiseen, ja tällä rikkoutumisella on yhteis-
kunnan nykyisellä kehitysasteella, joka perustuu perheeseen, 

63 Kollontai 1973, 19.
64 Vuorela 1999, 14.
65 Ks. ja Vrt. George 1995, 20.
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mitä turmiollisimmat vaikutukset sekä aviopuolisoihin että 
lapsiin.”66

Kapitalistisessa yhteiskunnassa on hyvin erilainen kulttuuri kuin 
feodaalisessa yhteiskunnassa. Ihmisten väliset suhteet muuttuivat siir-
ryttäessä feodalismista kapitalismiin hyvin konkreettisesti. Perheet 
ovat hyvin toisenlaisia kuin feodaalisena aikana. Perheet ovat kehit-
tyneessä kapitalismissa pienempiä, sillä ihmiset eivät enää asu maa-
tiloilla, joissa tarvittiin paljon työvoimaa ja joissa oli enemmän tilaa 
suurille perheille. Kaupungeissa asuminen on ahtaampaa ja ihmisillä 
on vähemmän tilaa kuin maaseudulla. Työkulttuuri on muuttunut, 
eikä työvoimaksi enää tarvita suurperheitä. 

Vaikka yhteiskunnan kehitys muuttaa naisten asemaa, on olemas-
sa monia asioita, jotka uhkaavat naisten oikeuksia. Marilyn French 
toteaa: ”Ihmiset ovat ainoa laji, jonka toinen sukupuoli jatkuvasti 
riistää toista.”67 Sitä paitsi naisten oikeudet ovat uhanalaisia: on mah-
dollista, että naiselta riistetään ne oikeudet, jotka he ovat jo saaneet. 
Esimerkkeinä voidaan mainita Iran ja Afganistan, joissa fundamen-
talistiset islamilaiset pääsivät valtaan, Iranissa 1970-luvun lopulla ja 
Afganistanissa 1990-luvun loppupuolella. Molemmissa maissa naiset 
olivat työskennelleet kodin ulkopuolella ja käyttäneet esimerkiksi län-
simaisia vaatteita, mutta heti kuin fundamentalistit saivat tilaisuuden, 
he pakottivat naiset kotien nurkkaan ja pukeutumaan islamin sääntö-
jen mukaan. Samalla tavalla Outi Hakkarainen kertoo Latinalaisesta 
Amerikasta ja Meksikon demokratiasta: ”Meksikolaisen yhteiskunnan 
demokratisoiminen on mahdotonta toteuttaa ilman taloudellisen epä-
tasapainon purkamista. Tilanne on samanlainen myös muualla Lati-
nalaisessa Amerikassa.”68 Samalla tavalla ei voi odottaa naisten oikeuk-
sien turvaamista niin kauan kun yhteiskunta ei ole tasapainossa. 

66 Marx & Engels & Lenin 1977, 138.
67 French 1993, 21.
68 Hakkarainen 1999, 129.
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Naiset ovat olleet myös koko yhteiskunnan alistamisen symboli-
na. Niin kuin suurvallat ovat alistaneet ja valloittaneet köyhiä maita, 
myös näiden maiden naisia on alistettu eri tavoin. Heitä on kohdeltu 
huonompana ja alhaisempana osana, jonka pitäisi palvella rikkaiden 
maiden ihmisiä. Varsinkin eurooppalaiset kolonialistiset maat ovat 
harrastaneet valloitettujen maiden naisten leimaamista huonomainei-
siksi ja kohdelleet heitä huonosti. Kehitysmaiden naisia aliarvioidaan 
niiden alhaisen kehitystason takia, eikä heitä lasketa tämän mukaan 
täydet ihmisoikeudet omaaviin ihmisiin. Esimerkiksi Eila Rantanen 
kirjoittaa tästä erottelusta ja hierarkiasta: 

”Kansakuntien ja mantereiden kuvastoon on liittynyt myös 
poliittista hierarkiaa. Renessanssista lähtien länsimaiset kuvat 
heijastavat ei-länsimaisten naisten alamaista asemaa suhteessa 
eurooppalaisiin. Asetelma korostuu siirtomaavallan kuvastois-
sa, joissa Eurooppa esitetään kuningattareksi, jonka käsissä on 
maailmanvaltaa symboloiva valtikka. Maalaustaiteessa nais-Aa-
sia, nais-Amerikka ja nais-Afrikka usein myös laskevat maano-
siensa hyödykkeet kuningatar-Eroopan jalkojen juureen.”69

Naiset ovat kaikkina mahdollisina aikoina nousseet kapinoimaan 
ja vastustamaan sortoa. He ovat vaatineet oman asemansa parantamis-
ta ja kehittämistä. Vaikka he eivät ole aina voittaneet taistelua, he ei-
vät ole kuitenkaan olleet passiivisia, vaan ovat taistelleet vaikka oman 
henkensä uhalla. Monet naisten asioihin perehtyneet kirjailijat tuovat 
esiin näitä naisten yrityksiä ja niiden taustalla olevia syitä ja muotoja. 
Susan Faludi kirjoittaa: 

”Naiset ovat kautta aikojen osoittaneet pystyvänsä mielekkää-
seen vastarintaan – silloin kun heillä on ollut rohkeita ja an-

69 Rantonen 1999, 41.
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teeksipyytelemättömiä tavoitteita, voimakas ja laaja tukijoukko 
sekä taipumaton ja peräänantamaton vakaumus.”70

Naiset käyttävät taisteluissaan erilaisia keinoja ja heillä on myös 
erilaisia näkemyksiä ongelmien poistamiseen ja omien oikeuksien 
saamiseen. Edellä on osoitettu, että feminismin muotoja on lukuisia, 
mutta näitä tietysti yhdistää itse feminismi ja taistelu naisten asioiden 
puolesta. Kriitikkojakin on; esimerkiksi Susan Faludi kritisoi monia 
keinoja. Hänen mukaansa ne vain hidastavat tai estävät naisten toi-
mintaa. Hän toteaa: 

”On monia kapinoinnin muotoja, jotka eivät merkitse todellis-
ta uhkaa vallitsevalle järjestelmälle eivätkä ole käyttökelpoisia 
taistelussa sitä vastaan. Päämärättömästi kapinoi esimerkeiksi 
turhautunut liukuhihnatyöläinen, joka tahallaan päästää läpi 
viallisia kappaleita, tai kuuliainen tytär, joka myöhästelee sun-
nuntaipäivällisiltä.”71

Tässä hän määrittelee naisten taistelun niin, että sen pitäisi olla 
hyödyllistä ja vakaata. Kaikkia yrityksiä ei voi lukea positiivisiin taiste-
luihin. Jotkut niistä eivät merkitse mitään ja ovat vain henkilökohtai-
sia yrityksiä, jotka eivät ole hyödyllisiä naisten yleisen aseman kannal-
ta. Aina pitäisi olla jokin paine, joka muuttaisi rooleja yhteiskunnassa. 
Tämä paine voi olla rauhanomaista tai väkivaltaista. Marilyn Frenchin 
mukaan ”taloudellinen ahdinko ja poliittisen äänivallan puute nostat-
ti naiset kapinoimaan vallitsevia oloja vastaan.”72 

70 Faludi 1994, 461.
71 Faludi 1994, 461.
72 French 1993, 12.
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Naisten liikkeet syntyvät toimimaan ja taistelemaan epätasa-arvoisia 
ongelmia vastaan. Kun naisten ja miesten välillä ei vallitse tasa-arvoi-
nen tilanne, naiset joutuvat heikompaan asemaan. He eivät voi hel-
posti kilpailla miesten kanssa. Miehet ovat aina hierarkian huipulla ja 
naisten paikka on alemmissa kerroksissa.73 

Naisten liikkeillä niin kuin muillakin liikkeillä on yhteiskunnal-
linen tarkoituksensa. Naiset ajavat omia etujaan ja yrittävät saada ne 
koko yhteiskunnan tietoisuuteen. Yhteiskunnassa liikkeet ovat kuin 
katalysaattori, eli heidän toimintansa nopeuttaa yhteiskunnan kehi-
tystä tai vaihtaa jonkin asian suuntaa liikkeen päämäärän suuntaan. 
Yhteiskunnan aallot ja muutokset saavat vaikutuksensa liikkeistä ja 
niiden toiminnasta. Matti Hyvärinen kirjoittaa liikkeistä näin:

”Ammattiliitot eivät halua olla vain ammattiliittoja, ne mieltä-
vät itsensä osaksi ammattiyhdistysliikettä. Radikaali opiskelija-
järjestö ei voi tyytyä olemaan järjestö järjestöjen joukossa, se on 
ilman muuta osa opiskelijaliikettä.”74 

Yhteiskunnassa ei tapahdu lainkaan suuria muutoksia ilman liik-
keitä. Jos huomioita pitää kiinnittää yhteiskunnan suuriin asioihin, 
tarvitaan yhteiskunnallinen liike. Liike on yksinkertaisesti se suuri 
keino, jonka avulla tietyn yhteiskunnan jäsenet yrittävät saada omia 
asioitaan eteenpäin. Yhteiskunnassa voi olla samaan aikaan monia 
liikkeitä, jotka toimivat erilaisissa asioissa ja yhteiskunnan asioiden 
puolesta. Nämä liikkeet voivat olla myös hyvin vastakkaisia, jolloin 
ne toimivat toisiaan vastaan. Naisliikkeessä voi olla yhteiskunnan eri 
tasoilla olevia ihmisiä. He voivat olla työläisnaisia, keskiluokkaisia tai 
porvarillisia naisia. Liike toimii tietyn asian puolesta ja sen tarkoitus 

73 Ks. Utrio 1985, 14.
74 Hyvärinen 1985, 28.
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on perehtyä vain tämän asian ratkaisemiseen. Kaikkia yhteiskunnan 
toimijoita ei kuitenkaan kutsuta liikkeeksi. Pauli Kettunen kirjoittaa:

”On tapana puhua ’työmarkkinaosapuolista’, mutta vain toisen 
osapuolen toimintaa kutsutaan ’liikkeeksi’. Sen paremmin lii-
kemiehet kuin liike-elämän ulkopuolisetkaan eivät väitä työn-
antajajärjestöjä liikkeeksi.”75 

Marxilaisen käsityksen mukaan se mikä erottaa työnantajan ja 
työntekijän, on heidän luokkansa ja pääoman omistuksensa. Työläiset 
eivät omista mitään mutta kuin oman työvoimansa, jonka myynnillä 
hän elättää itsensä ja perheensä. Työnantaja tai pääoman omistaja ei-
vät voi olla samalla tasolla kuin työläinen. Työnantajalla on pääomaa 
tai hän edustaa pääoman omistajaa ja yrittää saada enemmän hyötyä 
ei-inhimillisestä pääomasta. Hänen päämääränään on kehittää omaa 
pääomaansa saadakseen enemmän voittoa. Työntekijällä ei ole pää-
omaa kehonsa ulkopuolella. Hänen pääomansa on oma keho, jon-
ka arvo ei kasva niin kuin arvopaperit, raha tai muut arvokkaat pää-
omat.76

Puolustaessaan omia etujaan ja vaatimuksiaan kollektiivisesti ihmiset 
ovat politisoituneet ja järjestäytyneet. Liike syntyy, kun monet samassa 
asemassa olevat ja samoja päämäärä omaavat henkilöt yhdistävät voi-
mansa ja yrittävät samaistua yhden tai useamman päämäärän vuoksi.77 
Eläinten puolesta toimivat liikkeet koostuvat niistä ihmisistä, jotka 
ajattelevat, että eläimille pitäisi antaa paremmat mahdollisuudet elää 
maapallolla ja niitä kohdentava paremmin. Tämäkään ei riitä liikkeek-
si niin kauan, jos sen jäsenet eivät osoita omia vaatimuksiaan eivätkä 
yritä saada niitä vaikka taisteluin keinoin. 

75 Kettunen 1998, 101.
76 Ks. Marx 1867, 484.
77 Ks. Mitchell 1971, 15.
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Liike voi sisältää monia alaliikkeitä. Niinpä naisliike voi olla si-
sällöllisesti hyvin kirjava ja se voi koostua monista erilaisista samoja 
päämääriä omaavaista ryhmistä ja sisällä olevista liikkeistä. Hannu 
Ruonavaara kirjoittaa varhaisesta ruotsalaisesta työväenliikkeestä seu-
raavasti:

”Viimeaikainen ruotsalainen työväenliikkeen ja työväestön 
kulttuurin tutkimus on osoittanut, että liike Ruotsissa oli pait-
si poliittinen ja ammatillinen myös kulttuurinen liike […]. 
Varhaisessa ruotsalaisessa työväenliikkeessä ja kansanliikkeissä, 
jotka liittyivät siihen läheisesti (kuten raittiusliike ja eräät herä-
tysliikkeet), ilmeni vahva pyrkimys työväestön elämäntapojen 
muutokseen. Liikkeen oli tarkoitus luoda uusi kurinalainen ja 
asioistaan huolehtiva (skötsam) työmies, joka olisi sivistynyt ja 
hyvinkäyttäytyvä mutta silti radikaali. Keskeistä tälle ihanteelle 
oli työläisen oma, yksilöllinen pyrkimys hankkia tietoa ja sivis-
tyä.78 

Yhdessä suuressa liikkeessä voi olla monia suuntia ja erilaisuut-
ta. On tärkeää, että kaikesta erilaisuudesta huolimatta sillä on sama 
päämäärä. Kuitenkin esimerkiksi kommunistiset ja vasemmistolaiset 
liikkeet ovat hyvin kirjavia. On monia puolueita ja järjestöjä, jotka 
ovat hyvin eri meiltä siitä, miten päämäärä saavutetaan. Monet vasem-
mistolaiset ovat valinneet aseellisen taistelun ja toisaalta monet taas 
taistelevat rauhanomaisesti.79 

Liike voi olla lyhyt- tai pitkäikäinen.80 Liikkeellä voi olla yhteis-
kunnan hyväksymä positiivinen suunta tai sen vastainen eli negatiivi-
nen suunta. Positiivisia ovat ne liikkeet, jotka hyödyttävät yhteiskun-
taa ja yrittävät parantaa yhteiskunnan olosuhteita ja josta esimerkkinä 

78 Ruonavaara 1998, 47.
79 Vr. Mitchell 1971, 16–23.
80 Ks. Mitchell 1971, 23.
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tasa-arvoliikkeet. Negatiiviset liikkeet haittaavat yhteiskunnan olo-
suhteita ja niitä voidaan sanoa olevan mm. ulkomaalaisten vastaiset 
liikkeet, juutalaisvastaiset liikkeet ja rasistiset liikkeet. Nämä vaaran-
tavat yhteiskuntaa ja synnyttävät ihmisten välille riitoja, konfl ikteja 
ja eriarvoisuutta. Tasa-arvoliikkeet yrittävät puolestaan saada muita 
ihmisiä ymmärtämään, että kaikki ihmiset heidän kansalaisuudesta, 
ihonväristä tai sukupuolesta huolimatta ovat ihmisiä ja kaikilla on oi-
keus elää rauhassa ja oikeudenmukaisissa oloissa. Kai Immonen kir-
joittaa liikkeestä: 

”Kirjallisuudessa on tapana erottaa kollektiivinen toiminta 
yhteiskunnallisista liikkeistä. Edellinen voi olla lyhyt- tai pit-
käkestoista kuten lakko työpaikalla, mutta se voi olla myös 
hetkellinen purkaus kuten voiton juhliminen jääkiekkomes-
taruuden jälkeen. Riippuu monista tekijöistä, muuntuvatko 
mainitunkaltaiset sosiaaliset purkaukset yhteiskunnallisiksi 
liikkeiksi. Yhteiskunnallinen liike ei siten ole jokin valmis sosi-
aalinen muodostuma, eivätkä liikkeet synnyttyään välttämättä 
pysy sellaisina. Tässä mielessä yhteiskunnallisen liikkeen käsite 
onkin pikemminkin analyyttinen kuin johonkin sosiaalisessa 
todellisuudessa jo olevaan viittaava kategoria. Analyyttisenä 
käsitteenä se viittaa sellaisiin kollektiivisen toiminnan muotoi-
hin, jotka a) pyrkivät edistämään tai jarruttamaan sosiaalista 
muutosta (yhteiset tavoitteet) ja niin tehdessään saavat aikaan 
yhteiskunnallisia konfl ikteja, b) jakavat kohtalaisen yhtenäisen 
käsityksen siitä, miten tavoitteisiin päästään (yhteiset keinot), 
ja c) herättävät ja pitävät yllä solidaarisuuden tuntoja sekä ovat 
sikäli ”organisoituneita”, että niillä on ajallista jatkuvuutta.”81 

81 Immonen 1998, 15.
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Iranissa naisten liike on toiminut kauan. Se on toiminut yleisesti 
omien etujensa puolesta, mutta myös koko yhteiskunnan puolesta. 
Naisten liike on se voima, joka haluaa muutosta koko yhteiskuntaan. 
Tämän muutoksen kohteina ovat vanhoillisten naisiin kohdistuvan 
syrjinnän traditiot ja toiminnot. Nämä traditiot ovat yhä tänä päivänä 
vallassa Iranin yhteiskunnassa ja ne ovat siirtyneet sukupolvelta toisel-
le. Negatiivisia traditioita ovat esimerkiksi naisten ja tyttöjen syrjintä. 
Vanhojen tapojen mukaan iranilaiset naiset ovat kodinhoitajia, joilla 
ei ole kykyä omista asioistaan päättämiseen saatikka osallistumiseen 
yhteiskunnallisten asioiden päätöksentekoon. Muutokset hajottaisivat 
nämä vahvat naisten vastaiset traditiot ja toiminnat.

Aikakaudella on myös vaikutusta liikkeiden ja taistelun syntymiseen. 
Länsimaissa 1960-luvulla syntyi yhteiskunnallinen radikalismin aal-
to82 ja 1970-luvun loppupuolella tapahtui kehitysmaissa monia muu-
toksia. Iranissa tapahtui vallankumous ja samoin Afganistanissa valta 
siirtyi vasemmistolaisille. 83 Nicaraguassa vasemmistolaiset saivat myös 
vallan haltuunsa. 

Naisten liikkeillä ja toiminnoilla oli myös oma aikansa. Se on jaet-
tu kahteen osaan, 1800- ja 1900-luvun vaihteeseen sekä 1960-luvulla 
alkaneeseen kehitykseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa.84 Naisten mo-
nien vuosien hiljainen ääni tuli esiin ja radikalisoitui. Erilaisia femi-
nistisiä liikkeitä syntyi ja niiden rajat selkeytyivät. Monien liikkeiden 
osia irtautui perinteisistä vasemmistolaisista liikkeistä ja ne toivat esiin 
omat kasvonsa ja taisteluohjelmansa. Osa heidän taistelustaan muut-
tui toisenlaiseksi vasemmistolaiseksi toiminnaksi kuten Nancy Fraser 
ja Linda J. Nicholoson kirjoittavat: 

82 Konttinen 1998, 203.
83 Skaine 2002, 17.
84 Bergman 1998, 165.
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”When in the 1960s, women in the new left began to extend 
prior talk about women’s right into the more encompassing dis-
cussion of women’s liberation, they encountered the fear and 
hostility of their male comrades and the use of Marxist political 
theory as a support for these reactions.”85 

Nykyajan naisten taistelun historia on sidoksissa 1960-luvun ra-
dikaaliin vasemmistoliikkeeseen Euroopassa. Tämä voimakas liike 
vaikutti paljon sekä naisten että moniin muihin liikkeisiin kuten rau-
hanliikkeeseen ja myöhemmin vihreään liikkeeseen sekä ympäristö-
liikkeeseen. Esa Konttisen mukaan 1960-luvun radikaali liike alkoi 
varsinaisesti Yhdysvalloista ja levisi kaikkialle länteen koulutetun kes-
kiluokan ja opiskelijoiden liikkeeksi. Hänen mukaansa tästä liikkeestä 
kehkeytyi 1970-luvulla uusia virtauksia ja syntyi feministinen naislii-
ke.86 Myös Kai Ilmonen kirjoittaa: 

”[...] 1970 luvun lopulla miltei kirjoittajasta riippumatta viitat-
tu uuden ajan airueiksi nähtyihin jälkitraditionaalisiin liikkei-
siin, rauhanaktivismiin, ydinvoiman vastustajiin, nais-, gay/les-
bo-, ympäristö- ym. liikkeisiin.”87 

Naisliikkeessä ei riittänyt vain se, että on nainen. Naisilla on mo-
nia muita erilaisia ominaisuuksia, jotka jakavat naiset erilaisiin ryh-
miin. August Bebel kertoo, että kapitalistien ja työväen välillä oleva 
luokkaero on myös olemassa naisliikkeenkin keskuudessa.88 Vasem-
mistolaiset kuten Bebel ajattelivat, että luokkaero on kaikissa liikkeis-
sä. Mustat ja valkoiset naiset taistelevat joskus samojen asioiden eri 
puolilla. Seksuaalisten vähemmistöjen rivit sijaitsevat eri paikoissa 

85 Fraser & Nicholoson 1990, 19–38.
86 Konttinen 1998, 187.
87 Ilmonen 1998, 15.
88 Bebel 1976, 15.
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kuin uskovaisten naisten rivit. Nämä kaikki toimivat samalla periaat-
teella, mutta eri muodoin ja eri nimillä. Naisten oikeudet ja tasa-arvo 
ovat näiden kaikkien vaatimuksia. 

Naisten kuten muidenkin yhteiskunnan jäsenten ajatukset ovat 
erilaisia ja on mahdotonta sanoa naisten liikkeiden olevan samalla 
lailla sisäisesti rakennettuja. Ei riitä, että on vain nainen tai aktiivi-
nen toimija naisten oikeuksien puolesta. Nainen voi esimerkiksi olla 
uskovainen tai ei-uskovainen. Jotkut puolestaan ajattelevat, että sosi-
alismi pelastaa naiset ja toisen mielestä taas liberalismi on ongelmien 
ratkaisu.

Kommunistit, sosialistit, feministit ja muut naisaktivistit ovat yrit-
täneet löytää vastauksia naisiin liittyviin kysymyksiin. Myös nykyinen 
naistutkimus eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ympäri maailmaa 
on yrittänyt perehtyä naisten kysymyksiin. Kaikkien päämääränä on 
löytää syitä siihen, miksi naisten ongelmat ovat syntyneet sekä rat-
kaista nämä ongelmat omin metodein ja keinoin. Kommunistit ja 
sosialistit yrittävät selittää naisten ongelmia luokkaerojen perusteella. 
Toisaalta osa feministeistä yrittää keksiä naisten ja miesten välille eroja 
ja sukupuolten välillä vallitsevan taistelun eri syiden kuten vallan saa-
misen, perhemuotojen, työnteon ja jopa seksuaalisen käyttäytymisen 
vuoksi. Nämä kaikki liittyvät naisliikkeeseen.

Naisten toimintaa on tyypitelty sen perusteella, miten ja missä he toi-
mivat. Näistä esimerkkejä ovat porvarillisten naisten toiminta naisten 
oikeuksien puolesta ja köyhien naisten toiminta heidän omien olo-
jensa parantamiseksi. On selvää, että kaikki nämä naiset yrittävät ajaa 
omia etujansa. Heitä ovat vastassa patriarkaalinen systeemi ja kult-
tuuri. Valtio edustaa tätä poliittista järjestelmää. Kulttuuriin kuuluvat 
koko yhteiskunnan toiminta ja naisten kohtelu. Kulttuurin piirissä 
ovat mukana muut yhteiskunnan jäsenet ja samaan sukupuoleen kuu-
luvat eli myös ne naiset, jotka eivät ole vielä huomanneet, mitä pat-
riarkaalinen yhteiskunta on heille tehnyt tai heiltä vienyt. Nämä nai-
set puolustavat patriarkaalisia sääntöjä ja traditioita. Tässä naiset ovat 
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jopa taistelleet alusta lähtien itsenäisesti tai he ovat irtautuneet muista 
taisteluryhmistä tai taistelevat rinnakkain muiden kanssa, mutta tuo-
vat selkeämmin esiin omat tavoitteensa. Marilyn French tuo esiin 
naisten taistelun ja syitä, miksi he taistelevat kurjuutta vastaan. Hän 
kirjoittaa naisten taistelun historiasta: 

”Taloudellinen ahdinko ja poliittisen äänivallan puute nostatti 
naiset kapinoimaan vallitsevia oloja vastaan — keskiluokka otti 
aseeksi feminismin, työläisnaiset anarkismin, sosialismin tai 
kommunismin nimissä agitaatiotoiminnan. Koska jo julkisesti 
puhuminen merkitsi lain naisille suomien oikeuksien ylittämis-
tä, nämä naiset ottivat kantaa naisasian puolesta vaikka eivät 
olisi olleet feministejäkään.”89 

Marilyn French kirjoittaa useista erilaisista naisten ryhmistä, jotka 
eri suunnista tai yhteiskunnallisesta asemasta yrittivät taistella nais-
ten oikeuksien puolesta. Monet näistä naisista eivät olleet feministejä, 
vaikka he toimivat naisten oikeuksien puolesta. Tämän perusteella 
voidaan sanoa, että naiset, jotka ovat yrittäneet toimia omien etujen-
sa puolesta, eivät ole olleet samanlaisia eikä heidän tarvitsekaan olla. 
Vaikka feministit ovat taistelleet naisten ja kritisoineet maskuliinista 
systeemiä, monet naiset ovat eri tavoin vaikuttaneet tai taistelleet ko-
vasti naisten oikeuksien puolesta eri puolella maailmaa. 

Iranissakin naiset ovat toimineet kuten naiset muissa maissa. Jako 
sopii hyvin myös iranilaisiin naisiin lähes samalla tavalla kuin mui-
den maiden naisten taisteluihin. Iranissa monet naiset, jotka haluavat 
taistella naisten etujen vuoksi, aloittavat taistelun naisten oikeuksien 
puolesta ja jatkavat tätä tietyn ajan. Myöhemmin he voivat vaihtaa 
paikkaa taistelussa ja liittyä muihin ryhmiin tai jatkaa omassa ryhmäs-
sä itsenäistä taistelua eteenpäin. 

89 French 1993, 12.



Tutkimuksen viitekehys 95

Kuten edellä on todettu, naisten asema on suuri yhteiskunnallinen on-
gelma. Vaikka monissa maissa naisten asiat ovat kehittyneet parempaan 
päin, suurimmassa osaa maailmaa ja varsinkin kehitysmaissa naisten 
asema on huono. Myös Iran on maa, jossa naisten asema ja oikeudet 
eivät näytä hyviltä. Naiset ovat itse ryhtyneet eri tavalla työhön ja yrit-
täneet selvittää ja ratkaista omia ongelmiaan. Ulla Vuorela kirjoittaa: 
”Naisten vuosikymmenet ovat tehneet monille naisille mahdolliseksi 
kouluttautua tutkijoiksi ja aktiivisteiksi ja päästä kohtaamaan muiden 
maiden naisia ja tulla osaksi kansainvälistä keskustelua.”90 

Naisia on mukana kaikkialla heidän omissa ja myös muissa liik-
keissä, mutta heidän osuuttaan ei ole aina historiassa mainittu. Jossa-
kin maissa kuten Iranissa naisten osuutta historiassa ei ole kirjoitettu 
lainkaan niin kuin miesten historiaa. Jos tietäisimme naisista enem-
män ja jos heistä, heidän elämästään ja toiminnastaan olisi kirjoitettu 
tasa-arvoisesti, nyky-yhteiskunnassa olisi helpompi suhtautua naisiin 
tasavertaisesti. Kun naisten ylpeyden ja kunnian aiheet ja teot puut-
tuvat, ei kukaan tiedä, mitä naiset ovat tehneet ja mitä heille on tehty. 
On ongelmallista ja kiusallista, kun ei tiedetä asiasta, josta lähteitä on 
kuitenkin säilynyt. 

Naisten historian puutteellisuus vaikuttaa miestenkin asemaan. Se 
antaa väärää ja harhaista tietoa myös miehille; he eivät voi rakentaa 
omaa maailmansa ”oikealle paikalleen”. Nyt heidän maailmansa ra-
kentuu väärille ja epärealistisille tiedoille. Historian perusteella miehet 
ovat aina olleet vahvoja ja vallassa ja näin pitäisi aina olla. Kun miehil-
le opetetaan, että hän on ollut aina vahva ja kaikki valta on kuulunut 
hänelle, mies uskoo tämän, eikä huomaa, että olisi helpompaa jakaa 
toiminnat ja valta naisten kanssa tasa-arvoisesti. Tämä antaisi hänel-
le enemmän mahdollisuuksia monipuoliseen elämään. Jean-Jacques 
Rousseau kirjoittaa teoksenssan yhteiskuntasopimuksesta alussa kuu-
luisan lauseen: ”Ihminen on syntynyt vapaaksi ja kaikkialla on hän 

90 Vuorela 1999, 34.
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kahleissa. Moni luulee olevansa muiden herra, mutta onkin enemmän 
orja kuin he.”91 

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa on vähemmän konfl ikteja kuin jyr-
kän luokan ja sukupuolijaon yhteiskunnassa. Kun mies uskoo olevan-
sa aina naista vahvempi ja vallan kuuluvan hänelle, hänen on psyyk-
kisesti vaikea luopua tästä asemasta. Hän uskoo sen olevan ikuinen 
lainalaisuus. Siitä seuraa, että kaikki korkeat paikat ovat miehillä. Se 
vaikuttaa tämän päivän naisten asemaan. Osa naisista uskoo, että heil-
lä ei ole ollut mitään roolia historian tärkeissä tapahtumissa ja he ovat 
olleet vain sivussa ja nimettöminä. Tämä uskomus heikentää naisten 
vapautta, voimaa ja omiin uskoa mahdollisuuksiinsa. 

Maskuliininen historia ei aiheuta ongelmia ei ainoastaan naisille, 
vaan myös koko yhteiskunnalle. Realististen kertomusten sijaan syn-
tyy vain yksipuolista ja puutteellista tietoa ja historiaa, mikä aiheuttaa 
paljon ongelmia nyky-yhteiskunnalle selvittää menneisyyttä. Ei voida 
selvittää menneisyyden todellisuutta. Ovatko vain miehet ja miesval-
lan kannattajat tehneet kaiken vai ovatko naisetkin olleet mukana? 
Olisiko maailma ilman naisia tämännäköinen vai olisiko se parempi 
vai huonompi? Mitä maailmassa tapahtuisi, jos naiset eivät lainkaan 
hoitaisi asioita ja yhteiskunnan ongelmia? Vanha historia antaa meille 
tietoa siitä, että vaikka miesten väitetään saaneen aikaan kaikki sodat 
ja rauhat, he eivät ole voineet olla voittajia ilman naisia. 

Nykyajan historia kertoo meille, että naiset ovat yhtä päteviä, 
usein pätevämpiäkin kuin miehet. Tulevaisuus riippuu myös siitä, 
mitä tänään kirjoitetaan naisista ja heidän toiminnastaan. Rehellisen 
ja tasa-arvoisen nykyhistorian on lähdettävä siitä, että kaikista osa-
puolista kirjoitetaan tasa-arvoisesti. Se on ainoa keino kertoa tuleville 
sukupolville tapahtumista. Ihminen on oppivainen ja hän voi ottaa 
oppia menneisyyden kokemuksista ja erehdyksistä. 

Naiset ovat osallistuneet yhteiskunnan toimintaan merkittäväs-
tikin, mutta heidän osuutensa saavutuksista on jäänyt vähäiseksi tai 

91 Rousseau 1988, 28.
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tyhjäksi. Esimerkiksi naisten kotitöitä ei lasketa kunnon työksi. Vaik-
ka lapsista huolehtiminen on koko yhteiskunnan asia, monissa yhteis-
kunnissa se on jätetty ainoastaan naisten vastuulle.92 

Naiset ovat monessa yhteiskunnassa työelämässä ja tekevät samoja 
töitä kuin miehet, mutta heidän palkkansa eroavat suurestikin. Mer-
ja Kinnunen kirjoittaa kirjassaan Luokiteltu sukupuoli suomalaisista 
palkkaeroista: ”Naisten ja miesten palkkaero pieneni 1900-luvun 
puolivälin jälkeen, mutta suureni 1980-luvulla ja pysyi 1990-luvulla 
suunnilleen samansuuruisena.”93 

2.2. Köyhyys ja tasa-arvo

Pertti Alasuutari tuo esiin Durkheimin käsityksiä erilaisten yhteiskun-
tamuotojen ja niiden suhteitten syiden selittämisestä: 

”Durkheimin mielestä keskeistä hänen totemismia koskevas-
sa tutkimuksessa oli se, että itse luokan käsite samoin kuin 
kulttuurissa käytetyt luokittelujärjestelmät ovat sosiaalista al-
kuperää. Vaikka kahden olion samaan luokkaan sijoittamisen 
innoittajana voi olla silmin nähden havaittava kaltaisuus, itse 
luokan idea on ihmisyhteisöstä eikä luonnosta lähtöisin. Luon-
nonolioiden ja -ilmiöiden jakaminen klaaneihin ja fratrioihin 
perustuu samoihin periaatteisiin kuin heimon sosiaalinen or-
ganisaatio.”94 

Tässä Durkheimin esimerkki voidaan nähdä niin, että Durkheim 
yrittää selittää syitä luokkien syntymiselle. Hän myös selittää erilaisuu-
den ja niiden yhtäläisyyden tarkoituksia. Hän kirjoittaa luonnonolioi-

92 Norgren 1984, 139–153.
93 Kinnunen 2001, 10.
94 Alasuutari 2001, 110.
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den ja -ilmiöiden samanlaisista perusteista ja miksi ne ovat olemassa. 
Hän selittää, miksi ja mistä luokan ja kulttuurin käsitykset ovat pe-
räisin. Hänen mukaansa ne ovat sosiaalista alkuperää ja luokka- sekä 
kulttuurijärjestelmät ovat niiden seurauksia.95

Yhteiskuntatieteen yksi tehtävä on löytää tapahtumien syitä. Yh-
teiskunnan asioihin ja tapahtumiin voidaan löytää monia syitä, jot-
ka selittävät, miksi asiat ovat syntyneet juuri näin. Esimerkiksi An-
neli Winter-Mäkinen löytää vastauksen perheen ja perintöoikeuden 
muuttumiseen yhteiskunnan teollistumisesta. Hän kirjoittaa:

”Teollistuminen toi jo mukanaan tarpeen voida liikuttaa pää-
omia. Kaikki ei voinutkaan enää olla maassa kiinni. Myös ih-
misten tuli voida liikkua ja siirtää varallisuuttaan muualle. Per-
he- ja perintöoikeuden piti muuttua.”96 

Tämän esimerkin perusteella voidaan saada vastauksia perhemuo-
don muuttumiseen. Yksi selitys ja vastaus on yhteiskunnan teollistu-
minen. Kun yhteiskunta teollistui, asiat eivät enää voineet olla niin 
kuin ennen. Koneet ja teollistuminen nopeuttivat elämän rytmiä ja 
veivät ihmisiä kaupunkeihin ja esikaupunkeihin työn takia. Naisetkin 
saivat tästä oman osuutensa, eivätkä he voineet enää samalla tavalla 
kuin ennen kasvattaa ja hoitaa perhettä. 

Osa maanviljelijöistä ja talonpojista muutti kaupunkeihin, koska 
siellä tehtaat tarvitsivat työvoimaa ja tarjosivat työtä. Myös teollisuus 
vaikutti maanviljelykseen eli enää ihmiset eivät tehneet kaikkia maa-
taloustöitä käsin. Koneet nopeuttivat työtä ja korvasivat ihmisvoimaa. 
Tämä aiheutti ihmisille työttömyyttä ja heidän oli muutettava työhön 
kaupunkeihin, koska maalla ei ollut tarpeeksi työtä kaikille. Teollis-
tumisen vuoksi yhteiskunta muuttui monin tavoin. Maaseudun työ-
voimatarve väheni ja kaupunkien tehtaiden työn tarjonta lisääntyi, 

95 Ks. esim. Durkheim 1990, 20.
96 Winter-Mäkinen 1998, 19.
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jolloin perheet muuttivat työn perässä kaupunkeihin. Muuttoliikkeen 
seurauksena kaupungin muodot muuttuivat ja yhteiskunnan luokka-
rakenteet ja asenteet muuttuivat radikaalisti.97 

Friedrich Engels puhuu tehtaiden naistyöläisistä ja heidän lapsistaan. 
Naisten tilanne oli niin hankala, että lapset voitiin ”hiljentää” huu-
mausaineilla, mikä oli sitten lasten yleinen kuolinsyy. Friedrich Engels 
kirjoittaa näin työssäkäyvien äitien ja heidän lastensa välisistä suhteis-
ta:

”Äiti, jolla ei ole aikaa huolehtia lapsestaan, suoda hänelle en-
simmäisten elinvuosien aikana kaikkien tavallisinta hoitoa ja 
hellyyttä, äiti, joka tuskin saa nähdä lastaan, ei voi olla tälle 
lapselle mikään äiti. Hänestä tulee välttämättä välinpitämätön 
lasta kohtaan, hän kohtelee sitä pakosta ilman rakkautta ja huo-
lenpitoa kuin aivan vierasta lasta.”98 

Tässä Engels ottaa huomioon, miten äitien olosuhteet vaikuttavat 
esimerkiksi lasten hyvinvointiin ja heidän väliseen rakkauteensa. Äiti, 
jolla on raskas työ, mutta jolla ei ole riittävästi aikaa hoitaa lapsiaan, 
kärsii asiasta itse ja hänen ja hänen lapsensa välinen suhde jää vaillinai-
seksi. Ihmislapsi tarvitsee pitkään äitiä ja oppii tältä elämässä tarvitta-
via taitoja. Lapsilla ei ole niin kuin monilla eläimillä varhaista kykyä 
itsenäistyä äidistä. Monet köyhissä olosuhteissa elävät äidit jopa hyl-
käävät lapsensa, koska eivät halua nähdä lapsen kärsimyksiä. He toivo-
vat, että viranomainen tai joku hyvätahtoinen ihminen löytäisi lapsen 
ja antaisi hänelle paremman elämän. Äidille ei ole helppoa jättää omaa 
lastaan, mutta kun köyhyys, nälkä ja turvattomuus uhkaavat, tämä 
teko eli lapsen hylkääminen saattaa jäädä ainoaksi ratkaisuksi. Työssä 
olevan äidin on vaikea huolehtia samanaikaisesti lapsen hoidosta ja 

97 Ks. Utrio 2001, 331.
98 Engels 1845, 369.
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työn teosta. Yhtenä ratkaisuna ovat olleet hyvinvointiyhteiskuntien 
äitiyslomat. Lasten hylkäämisiä tapahtuukin yhteiskunnissa, joissa ei 
ole tätä mahdollisuutta. Niissä on vaarana, että äiti menettää joko lap-
sen tai työn.99 

On monia köyhiä maita, joissa äidin on edelleen pakko ottaa pieni 
lapsi mukaan vaaralliselle työpaikalle. Lapsi voi myös syntyä likaisessa 
työpaikassa, koska naiset eivät aina voi keskeyttää työtänsä sen me-
nettämisen pelossa. Köyhissä ja suuren työttömyyden yhteiskunnissa 
vapaa-ajan ottaminen on monelle riski, sillä silloin he ovat vaarassa 
menettää kokonaan työnsä.100 Esimerkiksi Iranissa osa naisista tuo 
työt kotiin ja tekee ne siellä, jolloin heidän lapsensa ovat koko ajan 
läsnä. Mattojen kutominen tapahtuu kotona ja naiset hoitavat lapsen-
sa sekä työskentelevät samalla. Osa mattojen kutojista saa tuotteesta 
maksun eli palkan etukäteen ja he tekevät tilaustyötä. Heillä on so-
pimus työnantajan kanssa siitä, että matto valmistuu tietyssä ajassa. 
Tätä sopimusta on noudatettava millä hinnalla hyvänsä. Jos kutoja 
ei saa työtä valmiiksi sovitussa ajassa, hän menettää luottamuksensa, 
eikä enää saa uusia tilauksia. Sama voi tapahtua myös ompelualalla. 
Naisille annetaan tarvikkeet ja hänen pitäisi ommella kotona vaatteita 
tilauksesta. Yleensä nämä kotona työtä tekevät äidit ovat väsyneitä ja 
nukkuvat hyvin vähän. Koska he tekevät työtä kotona, eivät mitkään 
lait tai työsuojelumääräykset koske heitä. He tekevät orjatyötä pienellä 
palkalla. Monet naiset tekevät ja myyvät käsitöitä saadakseen rahaa 
elinkustannuksiin. He kuljettavat lapset mukanaan kaduilla autojen 
keskellä. Heillä ei ole mahdollisuutta maksaa päiväkotia tai viedä 
lapsia hoitoon parempaan paikkaan.101 Jos työpaikat ja työolot ovat 
huonoja ja ihmiset köyhiä, naiset ja äidit kärsivät yhteiskunnallisis-
ta olosuhteista. Äitejä ja lapsia ei kukaan suojele eikä auta. Tällainen 

99 Poya 1999, 116.
100 ”Eräs amerikkalainen yhtiö erotti v. 1990 naistyöntekijän, joka joutui lapsensa 
takia olemaan paljon poissa.” (French 1993, 174.)
101 Poya 1999, 83–87.
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tilanne on suurimmalla osalla köyhien kehitysmaiden työtä tekevillä 
äideillä.102

Köyhyyttä esiintyy sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti. Erityi-
sen näkyvää köyhyys on niissä maissa, jotka ovat olleet kolonialismin 
vallan alla. Naisten ongelmat ovat sidoksissa köyhyyteen. Esimerkiksi 
Ulla Vuorela kirjoittaa tästä aiheesta seuraavasti:

”Naiset ja kehitys -keskustelu on myös tuottanut oman keskus-
telun kenttänsä, jolla puhe naisten asemasta joutuu erityisesti 
tasapainoilemaan teorian ja käytännön välillä. Todellinen köy-
hyys, jonka olemassaoloa ei käy kieltäminen, haastaa meidät 
miettimään postkoloniaalin puheen ja kirjoittamisen merkitys-
tä kehitysmaiden näkökulmasta.”103

Naiset voivat kotitöiden lisäksi tehdä kotona muita työtä, kuten 
pestä asiakkaiden pyykkiä, kantaa vettä, kutoa mattoja, käsineitä tai 
sukkia. Myös köyhien perheiden lapsia käytetään hyväksi. Esimerkiksi 
korjaamoissa ei ole aina mahdollisuutta palkata vanhempia henkilöi-
tä, vaan heidän sijaan autokorjaamoihin ja muihin työpaikkoihin pal-
kataan lapsia. Heille maksetaan vähemmän palkka tai sitä ei makseta 
olenkaan sillä perusteella, että heille opetetaan ammatti. Lapset käsit-
televät vaarallisia aineita kuten auton akkujen happoja tai työskente-
levät vaarallisissa oloissa rakennustyömailla. Joillekin köyhien maiden 
lapsille koulunkäynti on vain haave. He joutuvat jo nuorena kovaan 
ruumiilliseen työhön. Jussi Honkanen ja Janna Syrjälä toteavat:

”Kansainvälisen työjärjestön ILO:n arvion mukaan ainakin 
kaksisataaviisikymmentä miljoonaa lasta tekee työtä, heistä ar-
violta ainakin satakaksikymmentä miljoonaa kokopäiväisesti. 

102 Ks. French 1993, 41.
103 Vuorela 1999, 22.
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Lasten työnteon taustalla on monia syitä. Työtä tekevät lapset 
tulevat tyypillisesti köyhistä perheistä ja lasten ansiot ovat osa 
köyhän perheen toimeentuloa. Monen lapsen kohdalla koulun-
käynti ei ole mahdollinen tai mielekäs vaihtoehto.”104

Tämä ei ole tuttua rikkaiden perheiden lapsille, sillä heillä on 
varaa elää normaalia lapsen elämää. Koulu, päiväkoti, uudet vaatteet 
ja leikit ovat haavetta köyhille lapsille. Kaikki lapset tarvitsevat kou-
lunkäyntiä varten vaatteita ja koulutarvikkeita sekä rahaa koulumak-
suihin.105 Yleensä köyhissä perheissä on monta lasta, joiden tarvitsee 
päästä kouluun.

 
Eriarvoisuudella on monet kasvot ja myös tyttöjen ja poikien väliset 
erot ovat yksi suuri ongelma. Sekä köyhissä että rikkaissa perheissä 
voivat tytöt joutua kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti ja epätasa-ar-
voisesti. Yhteiskunnan kulttuuri ja säännöt määräävät, miten kum-
paakin sukupuolta kohdellaan. Vanhempien uskonto ja traditiot vai-
kuttavat paljon lapsen asemaan.106 Islamilaisissa yhteiskunnissa tytöt 
ovat syrjäytetympiä riippumatta yhteiskuntaluokasta. Tytöt voivat ras-
kaissa työpaikoissa kuten mattokutomoissa joutua väkivallan tai sek-
suaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Työantaja voi pakottaa lapsen mihin 
tahansa työhön. Tilanne on huono varsinkin sellaisilla lapsilla, joilla ei 
ole kunnon vanhempia tai perhettä, joka voisi puolustaa häntä. Tyttö 
voi joutua elämää kuin orja ja hänet pakotetaan kaikkein epämiellyt-
tävimpiin töihin tai tekoihin. Koska tyttö on ruumiillisesti heikompi, 
hän ei voi tehdä mitään sitä vastaan, mitä hänelle tapahtuu tai mitä 
hänet pakotetaan tekemään. Työpaikoilla tyttö voi varsinaisen työn 
lisäksi joutua siivoamaan ja palvelemaan myös työnantajan perhettä. 
Iranissa osaa niistä tytöistä, jotka ovat toisissa perheissä ”matonku-

104 Honkanen & Syrjälä 2000, 75.
105 Honkanen & Syrjälä 2000, 75.
106 Honkanen & Syrjälä 2000, 18.
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tojaoppilaina”, kohdellaan palvelijoina eikä heille myöskään makseta 
kunnollista palkkaa. Tätä tapahtuu sen vuoksi, koska perheellä ei ole 
varaa elättää lapsiaan ja tarjota heille parempaa suuntaa elämässä.

Naisia ja lapsia pidetään taloudellisesti helppona saaliina. Heidän 
oikeuksia rikotaan ja heidän työvoimansa viedään lähes ilmaiseksi. 
Naiset voivat kärsiä huonosta palkasta ja kovasta työstä, joka hyödyn-
tävät vain suurteollisuutta ja kapitalismia. Lapset ja naiset valmistavat 
arvokkaita huonekaluja, vaatteita ja urheiluvälineitä kehitysmaissa ja 
muissa köyhissä maissa. Tämä on uutta naisiin kohdistuvaa alistusta ja 
epäoikeudenmukaisuutta. Suurteollisuuden tuotanto keskittyy teolli-
suusmaiden ulkopuolelle, missä se saa halpaa raaka-ainetta ja halpaa 
työvoimaa. Naiset ja lapset ovat tärkeää halpatyövoimaa. On hyvin 
yleistä nähdä satoja naisia suuressa tuotantosalissa ompelukoneiden 
takana valmistamassa vaatteita länsimaihin. Tätä voi nimittää uusko-
lonialismiksi, joka nykypäivänä hyötyy halvasta työvoimasta.

Perheen köyhyys vaikuttaa hyvin haitallisesti lapsiin ja heikentää hei-
dän asemaansa. Tyttöjen puolesta pelätään ja heidän elämänsä rajoi-
tukset ovat ankarampia kuin pojilla. Joskus tytöillä on hyvin vaikea 
tilanne psyykkisesti ja he elävät koko elämän pelon vallassa. Heillä 
voi olla monia rajoituksia, joihin he uskovat itsekin ja muuttuvat itse 
rajoittajiksi. Tämä voi olla yksi syy, miksi aikuiset naiset käyttäytyvät 
äiteinä ankarasti omia lapsiaan ja varsinkin tyttöjä kohtaan. Naiset 
on opetettu elämään tiettyjen rajojen mukaisesti ja koko naisen elä-
mä on rajoitettu ainoastaan hänen ruumiinsa takia, eikä hän voi elää 
normaalisti. Naisille on rakennettu yksi ahdas maailma, jossa hän itse 
muiden kanssa rajoittaa omaa elämäänsä.107 

Tässä on kysymys institutionalismista. Instituutiot määräävät, 
miten esimerkiksi tyypistä ”nainen” tehdään naisten itsensä vastaisen 
toiminnan suorittaja.108 Sosiaalinen kontrolli määrää sen, mikä on hy-

107 Ks. myös Mitchell 1971, 97.
108 L. Berger & Lukmann 1994, 67.
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vää ja pyhää ja minkä rikkomisesta seuraa rangaistus. Kaikki vahtivat, 
että näitä sääntöjä ja arvoja ei rikottaisi ja että niiden jatkuvuus olisi 
mahdollista. Uskovaiset maksavat uskonnollisille instituutioille, sillä 
he haluavat jatkuvuutta. He eivät halua niitä sääntöjä rikottavan ja 
puolustavat järjestelmän jatkamista, koska he uskovat siihen tai saa-
vat mitä haluavat. Jos joku käyttäytyisi tätä roolia vastaan eli yrittäisi 
rikkoa tai tuhota kirkon, ne jotka maksavat kirkolle toiminnan jatku-
vuuden vuoksi, varmasti nousevat tätä tekoa vastaan.109 

Perheen taloudellinen hyvinvointi voi parantaa lapsen asemaa, 
mutta se ei välttämättä poista sukupuolten erilaista kohtelua. Tradi-
tioiden mukaan myös rikkaiden perheiden tytöt menevät naimisiin 
vanhempiensa päätösten mukaisesti. Ristiriidassa ihmisoikeuksien 
kanssa oleva traditiot ovat yksi syy. Vaikka perheen taloudellinen hy-
vinvointi on korkealla tasolla, tyttöjen ja naisten asema on heikko. 
Iranissa perheen taloudellisesti parempi asema ei välttämättä riko ja 
kumoa naisia kohtaan olevia vanhoja traditioita. Ivar Lassy kertoo 
vuonna 1917 ilmestyneessä kirjassaan rikkaasta perheestä Iranissa:

”Persian historia ja kulttuuri ovat kokonaan miesten luomia. 
Persialainen nainen on aina ollut syrjästäkatsoja. Kenties 
enemmänkin synnynnäisestä taipumuksesta kuin pakollises-
ta toimettomuudesta kodin piirin ja taloudellisen toiminnan 
ulkopuolella, tai siitä, että ajatus on jäänyt koulutusta vaille, 
hänen näkemyksestään puuttuu avaruutta, hänen tunteeltaan 
suuruutta ja hänen tahdoltaan rohkeata voimaa. Mutta rajatto-
massa hellyydessään hän on voittamaton.”110

Lassyn havainnot koskivat perheitä, jotka olivat taloudellisesti 
paremmassa asemassa, mutta jotka silti olivat vahvasti kiinni yhteis-
kunnan naisia rajoittavissa traditioissa ja tavoissa. Nämä rajoitukset 

109 Ks. Utrio 2001, 114.
110 Lassy 1917, 9.
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synnyttivät ja synnyttävät edelleen kurjia olosuhteita, jotka jokainen 
vapaammasta yhteiskunnasta tullut ulkopuolinen vierailija havaitsee 
hyvin helposti. 

Euroopassakin naiset olivat vielä 1800-luvulla miesten holhouksen 
alaisina. Eric Hobsbawm kirjoittaa:

”Samalla tavoin lasten tuli olla lojaaleja vanhemmilleen ja nai-
sen miehilleen, jotka toimivat ’heidän puolestaan’. Toinen vaih-
toehto oli klassinen liberalismi, joka löysi ilmiasunsa Ranskan 
ja Belgian vuoden 1830 vallankumouksen hallituksissa tai vuo-
den 1832 jälkeiseltä reformien aikakaudelta Britanniassa. Se 
vältti koko ongelman kansalaisten politikoinnista rajoittamalla 
poliittiset oikeudet vain oppia saaneille ja omistaville miehil-
le.”111 

Tästä voidaan huomata, kuinka paljon patriarkaalisuus on ra-
joittanut naisten oikeuksia. Naisten asioita on aina hoitanut joku 
miespuolinen henkilö. Tämä oli vanha järjestelmä Euroopassa, mutta 
tänä päivänä samat säännöt ovat vielä laajasti voimassa ympäri maa-
ilmaa.112 Patriarkaaliset lait ja toiminnat ovat estäneet ja estävät yhä 
naisten yhteiskunnan kokonaisvaltaisen jäsenyyden. Vaikka naisten 
kodin ja lasten hoitoa ei lasketa oikeaksi työksi, se mahdollistaa mie-
hille työskentelyn kodin ulkopuolella. Naisten työvoimaa tarvittiin, 
kun yhteiskunta alkoi teollistua. Esimerkiksi Suomessa naisten työssä 
käyminen alkoi 1800-luvun alussa. 

”Suomalaisten naisten elämässä muutos alkoi 1800-luvun al-
kupuolella, jolloin ensimmäiset uudenaikaiset puuvillatehtaat 
Tampereelle ja Forssaan […]. Naistyövoiman kysyntä kasvoi 

111 Hobsbawm 1994, 94.
112 Ks. Utrio 2001, 493.
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vähitellen sitä mukaan kun suuret tehdasyksiköt aloittivat tuo-
tantonsa.”113 

Naisten työssä käyminen on oma prosessisiinsa ja naisilla on ollut 
monia vaikeuksia tässä prosessissa. Kun patriarkaalinen systeemi on 
syrjäyttänyt naiset, tätä syrjäytymistä ei myöskään helposti poisteta. 
Toisin sanoen he ovat maksaneet paljon päästäkseen normaaliin maa-
ilmaan mukaan. Ensin naiset on pakotettu vain kotitöihin, josta ei 
makseta palkkaa ja jota ei lasketa hyödylliseksi työksi. Työn pitäisi 
tuottaa. Koska kotityöt eivät ole niin tuottavia, niitä vähätellään ver-
rattuna palkkatyöhön. Kun saman työn eli siivoamisen ja keittiötyöt 
tekee palvelija, hänelle maksetaan palkkaa. Tässä on se ero, että vaimot 
ja perheen naiset tekevät ilmaista työtä. Oman kodin siivoamisesta ei 
kukaan maksa naisille rahaa. Heidän työtään ei kunnioiteta palkalla 
eikä edes vallalla. Kaikki on miesten hallussa ja päätettävissä, koska 
mies tuo rahaa kotiin. Raha ratkaisee kodin ulkopuoliset taloudelli-
set resurssit kuten ruuan ja muiden tavaroiden hankkimisen. Naiset 
olivat ja ovat joissakin osissa maailmaa riippuvaisia miehestä, koska 
miehellä on kyky ja vapaus hankkia rahaa perheelle. Raha on väline ja 
se on perheissä myös vallan väline. Valtaa ei anneta naisille, vaikka hän 
hoitaa kodin ja huolehtii sen hyvinvoinnista. 114 

Marxin ja Engelsin kuuluisan määritelmän mukaan: ”Koko tähän-
astisen yhteiskunnan historia on ollut luokkataistelujen historiaa.”115 
Nämä ovat esimerkkejä ihmisten ja yhteiskunnan aktiivisuudesta va-
pauden ja tasa-arvon puolesta. Trinh T. Minh-ha kertoo tästä epäta-
sa-arvoisuuden aiheesta ja iästä: ”Tarina on alkanut kauan sitten [...] 
tämä on vanha. Vanhempi kuin minun ruumiini, minun äitini, mi-

113 Lähteenmäki 1995, 25.
114 Ks. myös Mitchell 114–122.
115 Marx & Engels 1998, 36.
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nun isoäitini”.116 Niin kauan kuin eriarvoisuutta on ilmennyt, on ol-
lut myös ihmisten taisteluja ja reagointeja niitä vastaan. Tämä taistelu 
varmasti ei lopu niin kauan kun alistamista ja eriarvoisuutta ihmisten 
välillä on.

Tasa-arvo ja köyhyys liikkuvat käsi kädessä. Kehitysmaissa naisten 
köyhyys on suurta ja näkyvää. Naiset eivät pääse helposti työhön, ja 
jos he pääsisivätkin, heille maksetaan huonompaa palkkaa. Kun naisia 
kohdellaan työssä epätasa-arvoisesti ja orjamaisesti, heillä ei ole muita 
mahdollisuuksia kuin joko hyväksyä tämä rooli tai nousta sitä vastaan 
ja vapauttaa itsensä. On hyvin vaikea kuvitella, että muut kuin nai-
set itse auttaisivat itseään. Naisia koskevissa asioissa tämä on hyvin 
keskeistä. Jos nainen haluaa olla tasa-arvoinen, hänen pitäisi kumota 
oma köyhyytensä. Jos hän haluaisi poistaa köyhyyden, hänen ainoa 
mahdollisuutensa on taistella itse sitä vastaan. Mikään hyväksikäyttö 
ei yleensä muutu vapaaehtoisesti. 

Taloudella on keskeinen merkitys naisten asemassa. Jos naista 
kohdellaan taloudellisesti epätasa-arvoisesti, se vaikuttaa myös mui-
hin naisten yhteiskunnallisiin asemiin. Aleksandra Kollontai toteaa, 
että ”naisten asemaa määräävät aina ne velvollisuudet, jotka tulevat 
hänen suoritettavikseen talousjärjestelmän kulloisessakin kehitysvai-
heessa.”117

Tasa-arvoisuus – kuten myös eriarvoisuus – voidaan jakaa kahteen 
lohkoon, sosiaaliseen ja taloudelliseen. Sukupuolten eri- ja tasa-arvoi-
suutta esiintyy näillä molemmilla alueilla. Sukupuolten välisestä tasa-
arvon määritelmistä Katrina Petrell kirjoittaa: ”Sukupuolten välisen 
tasa-arvon on katsottu toteutuvan melko automaattisesti luokkien 
välisten erojen tasoittumisen ja kurjuuden poistumisen myötä.”118 

116 Minh-ha 1989, 1.
117 Kollontai 1973, 14.
118 Petrell 1992, 206. 
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Petrell tuo esiin kolme näkökulmaa tasa-arvon suhteen. Nämä näkö-
kulmat ovat: 

”1) Tasa-arvo voi tarkoittaa näkemystä naisten ja miesten ole-
muksellisesta samanlaisuudesta [...] 2) Tasa-arvon toteutumisen 
voidaan tarkoittaa mahdollisuutta ratkaista itseään koskevia asi-
oita sukupuolen korostumatta liiaksi [...] 3) Tasa-arvo voi tar-
koittaa myös sitä, että miesten ja naisten ominaisuudet, kyvyt 
ja kokemukset hyväksytään yhtä arvokkaina.”119

Vallankumoukset eivät ole saaneet tasa-arvoa aikaan. Monet val-
taan pääsystä haaveilevat opportunistit odottavat sopivaa tilannetta 
ja käyttävät hyväkseen köyhien voimaa oman vallan vuoksi. Iranissa 
vuonna 1979 islamilaiset huomasivat tämän ja käyttivät köyhien voi-
maa monen vuoden ajan hyväkseen. He lupasivat antaa heille parem-
man elämän, mutta todellisuudessa näin ei käynyt. Jos vasemmisto-
laiset olisivat päässeet valtaan, olisiko köyhien asema Iranissa parempi 
vai ei? Koska vasemmistolaiset eivät Iranissa ole koskaan olleet vallas-
sa, on tietysti vaikeaa vastata tähän kysymykseen. Niissä maissa, jois-
sa vasemmistolaiset ovat olleet vallassa, eivät köyhien olosuhteet ole 
kuitenkaan kovin paljon parantuneet. Päinvastoin niissä tilanne oli 
huonompi verrattuna moniin hyvinvointivaltioihin. Yksi virhe, jon-
ka monet vasemmistolaiset tekivät, oli se näkemys, että kaikkien oli 
parempi olla köyhiä kuin että osa olisi rikkaita ja osa köyhiä. Saman-
lainen vallankumous kuin maolaisten kulttuurivallankumous tehtiin 
Iranin islamilaisten nimissä. Se toi Iranille enemmän haittoja, koska 
1980-luvun alussa Iranin yliopistot suljettiin monen vuoden ajaksi ja 
opettajat ja opiskelijat karkotettiin yliopistoista ja muista korkeakou-
luista. Tämä ei tuonut mitään etuja iranilaisille köyhille yhteiskunnas-
sa, vaikka vallankumous tapahtui myös tasa-arvon nimissä.120 

119 Petrell 1992, 206.
120 Akhbare-rooz 12.7.2004. Chogunegi tashkil va faliate sazmane danshjuane pish-
gam. [WWW-dokumentti.]
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2.3. Naisten asema kehitysmaissa, ihmisoikeudet ja konfliktit

Naisten asema kehitysmaissa vaihtelee maasta maahan, mutta kai-
ken kaikkiaan tilanne ei ole hyvä. Sajaman mukaan naisten aseman 
vaihtelun syynä ovat eri alueiden suuret uskontojen, kulttuurien ja eri 
poliittisten ideologioiden erot.121 Tähän voi lisätä myös taloudellisen 
tilanteen. Maan talous vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin positiivi-
sesti, jos se palvelee tasa-arvoisesti kaikkia asukkaita. On totta, että 
uskonto, kulttuuri ja politiikka vaikuttavat suuresti eri maissa. Budd-
halainen kulttuuri, kristinusko ja islam vaikuttavat eri tavalla naisten 
asioihin, esimerkiksi pukeutuminen ja naimisiinmeno ovat näitä. 

Ei riitä, että naiset voivat pukeutua vapaasti, vaan heillä on oltava 
myös taloudellinen mahdollisuus ostaa vaatteita. Naisten asema kehi-
tysmaissa vaihtelee kulttuurien ja uskontojen mukaan suuresti, mutta 
taloudellisesti ei ole niin paljon eroja, koska suurin osa on köyhiä. 
Saudi-Arabian naisten asemaa on vertailussa pidetty huonompana 
kuin Latinalaisen Amerikan maiden naisten asemaa. Naisten vapaus 
ja pukeutuminen heikentävät heidän asemaansa. Sajama kirjoittaa: 

Kristinusko on Karibian pääuskonto, mutta suurin osa intia-
laisten jälkeläisistä on hinduja. Vaikka kristinuskossa kannate-
taan patriarkaalista ideologiaa, Karibian naisten taloudellinen 
itsenäisyys on mahdollistanut naisten vapautumisen monista 
uskonnollisista rasitteista, jotka muualla ovat huonontaneet 
naisten asemaa ja alistaneet naiset kotiäidin roolin.122

Saudi-Arabiassa ja muissa tiukan fundamentalistisissa ja patriar-
kaalisessa maissa naisten on vaikea vaikuttaa yhteiskunnassa. Naisten 
tehtävä on palvella miehiä seksuaalisesti ja huolehtia heidän hyvin-

121 Sajama 1996, 6.
122 Sajama 1996, 12.
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voinnistaan. Patriarkaalisuus tulee esiin naisten pukeutumisessa ja 
joissakin maissa naisten yhteiskunnallista osallistumista on rajoitettu. 

Naisten yhteiskunnallinen osallistuminen ei ole Meksikossa it-
sestään selvää. Naisten rooli on hitaasti muuttumassa, mutta 
usein naisen keskeinen tehtävä on edelleen huolehtia lasten ja 
miesten hyvinvoinnista.123

Eteläinen Aasia on alue, missä naiset eivät perinteisesti osallistu 
talouselämään, vaan elävät eristettyinä ja alistettuina kodeissaan.124 
Yleensä naiset ovat kotiarestissa ja ulkona käymiseen pitää olla miehen 
lupa. Jos mies ei tahdo perheen naisten käyvän ulkona, naisilla ei ole 
siihen mahdollisuutta. On hyvin tärkeää, että naiset pääsevät vapaasti 
käymään töissä ja opiskelemaan. Tämä kehittää ja vahvistaa naisten 
oloja ja edesauttaa tasa-arvon kehittymistä. Kehitysmaissa tämä ei ole 
aina mahdollista, koska naisilla ei ole varaa käydä koulua. Naiset jää-
vät sen vuoksi helpommin työttömiksi. Yhteiskunnallisilla vapauksilla 
ei ole paljon merkitystä, jos taloudelliset olot ovat kurjat ja jos naisil-
la ei ole taloudellisia oikeuksia. Esimerkiksi sotien vietyä aviomiehet 
miehistään taloudellisesti riippuvaiset naiset köyhtyvät edelleen. Us-
kovaiset fundamentalistit vangitsevat ja rajoittavat naisten toimintaa. 
Taloudelliset kriisien ensimmäiset uhrit ovat yleensä naistyöntekijät ja 
he jäävät miehiä helpommin työttömäksi. 

Kehitysmaiden poliittiset järjestelmät eivät ole tarpeeksi kehittynei-
tä, eivätkä viranomaiset toimi. Intia kutsuu itseään demokraattiseksi 
maaksi, mutta köyhyys on suurta ja luokkaerot vallitsevat. Korruptio 
ja muut taloudelliset rikokset estävät köyhiä saamasta oikeuksia laki-
en perusteella. Korruption vuoksi rikkailla työnantajilla on paremmat 
mahdollisuudet hankkia oikeutta ja kuin köyhällä työntekijällä. Jos ei 

123 Hakkarainen 1999, 143.
124 Boulding 1983, 51.
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ole selkeitä lakeja tai lakeja ei noudateta, syntyy metsänlaki. Vahvat ja 
varakkaat käyttävät hyväksi heikompia ja lakikin suojaa heitä.

Kehitysmaissa naiset käyvät työssä, mutta heidän työskentely-
olosuhteensa ovat monesti heikommat kuin miesten. Naisen pitäisi 
työssä käymisen lisäksi hoitaa myös perheen ja kotityöt. Työelämässä 
naisilla ei ole tasa-arvoa miesten kanssa. Ulla Vuorela on tutkinut tan-
sanialaisten naisten työelämää. Tutkimuksen mukaan ”peltotöiden ja 
karjanhoidon tehtävien lisäksi kaikki kotityöt (ruoanvalmistus, lasten-
hoito, siivous, vedenhaku) ovat lähes yksin naisten vastuulla”.125 

Naisten työtaakka on kaksinkertainen miehiin verrattuina, mut-
ta siitä huolimatta naisten taloudellinen osuus jää vähäiseksi. Vaikka 
naiset ja miehet asuvat samassa taloudessa ja samoja töitä, omaisuus 
on miesten nimissä. Nagalulan tutkimuksen mukaan Mwanazassa, 
Tansaniassa ”taloudessa tuotantovälineiden, maan, karjan ja työkalu-
jen omistus ja määräysvalta niiden käytöstä olivat miesten nimissä”.126 
Tämän mukaan naiset omistavat ainoastaan omat vaatteensa, keittiö-
astiat ja mahdollisesti heidän itse tuottamansa viljan, josta he olivat 
kuitenkin velvollisia ruokkimaan koko perheen.127 Tästä voi päätellä, 
että tasa-arvoa ei ole ollenkaan, koska perheen omaisuus kuuluu mie-
helle ja naiset omistavat vain omat vaatteensa. 

Avioerotilanteessa nainen lähtee kodista ilman mitään omaisuut-
ta ja mies voi pitää kaikki. Mies voi erottaa naisen perheestä ilman 
mitään syytä, eikä naisella ole aina mitään turvallista paikkaa, mihin 
mennä. Sen vuoksi naisten on usein pakko avioitua heti uudelleen 
toisen miehen kanssa. Naiset eivät voi palata vanhempiensa luokse tai 
se on mahdollista vain lyhyeksi aikaa. Naisen pitäisi löytää uusi paikka 
patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa hänellä ei voi elää itsenäisenä. 
Uusi avioliitto on ainoa mahdollisuus, vaikka siihen ei olisi mitään 
kiinnostusta. Köyhissä maissa naisilla ei ole monesti mitään muuta 

125 Vuorela 1983, 26.
126 Vuorela 1983, 26.
127 Vuorela 1983, 26–27.
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omaisuutta kuin oma ruumiinsa ja omat vaatteensa. Nainen on täysin 
riippuvainen miehestä ja avioliitosta. Miehet voivat olla väkivaltaisia 
ja käyttää vaimoansa hyväksi, mutta nainen ei yleensä voi tehdä mi-
tään, sillä perheen omaisuus ja maataloustuotantovälineet ovat mies-
ten nimissä. 

Maailmassa on monia maita, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia tai 
joissa ihmisoikeudet ovat puutteellisia. Kansainvälisesti hyväksytyt 
säännöt ovat vain koristeita, mutta niitä ei todellisuudessa noudate-
ta. 128 Perheessä, jota hallitsevat väkivalta ja levottomuus. Eikä voida 
myöskään olettaa perhe-elämän onnistuvan hyvin, eikä voida odottaa, 
että perheissään vankina elävät naiset ja tytöt olisivat aktiivisia yh-
teiskunnallisesti, vaikka heillä pitäisi olla oikeus osallistua yhteiskun-
nalliseen toimintaan. Naisten ihmisoikeuksien I osan 3. artiklassa on 
näin: 

”Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin mu-
kaan lukien lainsäädäntötoimet, kaikilla aloilla, erityisesti po-
liittisella, sosiaalisella, taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla, 
varmistaakseen naisten täyden kehityksen ja etenemisen, jotta 
heille taataan mahdollisuudet harjoittaa ja nauttia ihmisoike-
uksia ja perusvapauksia tasa-arvoisina miesten kanssa.”129 

Sopimuksen allekirjoittaneet maat lupaavat noudattaa naisten ih-
misoikeuksia. Tämä artikla velvoittaa maita myös toimimaan naisten 
aseman parantamiseksi. Iranissa naisten päivänä vuonna 2000 alle-
kirjoitti 500 naista vetoomuksen, jossa vaadittiin Iranin valtion liit-
tymistä kansainväliseen naisten syrjinnän poistavaan sopimukseen. 
Noin vuoden kuluttua Iran hyväksyi liittymisen, mutta ehdollisesti 
sen siten, että sopimus ei ole ristiriidassa islamilaisten säädösten kans-

128 Ks. Trip 2002, 259.
129 Herlin 1998, 7.
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sa. Myös Saudi-Arabia on hyväksynyt sopimuksen ehdollisesti.130 
Vaikka monet maat kuten Iran allekirjoittivat tällaisen kansainvälisen 
sopimuksen, ei voi odottaa, että ne sitä todella noudattaisivat. Vaikka 
Iran hyväksyisikin kansainvälisissä sopimuksissa määritellyt naisten 
oikeudet, sen islamilaiset lait estävät naisten emansipaation. Naiset 
ja naisten puolesta toimivat aktiivit haluavat nämä sopimukset hy-
väksyttävän kokonaan ilman mitään ehtoja. Iran on myös hyväksynyt 
monet muut sopimukset kuten lasten oikeuksien sopimuksen, mutta 
Iranin lapset eivät elä kansainvälisten lasten oikeuksien vaatimusten 
mukaisesti. Iranissa monet lapset työskentelevät ja osalle lapsia koulu 
ja leikkiminen ovat vain haaveita. Ei voi sanoa, että kaikki on hyvin, 
vaikka joku maa on mukana sopimuksessa. Tärkeää on se, että maa 
myös noudattaisi ja toteuttaisi sopimusten velvoitteita.131 

Monet maat ovat mukana erilaisissa sopimuksissa vain, koska ne 
haluavat lisätä yhden hienon sopimuksen omaan ”kokoelmaansa” sen 
vuoksi, että ne kysyttäessä voisivat julistaa olevansa tässä sopimukses-
sa mukana. Vaikka monet maat ovat hyväksyneet sotavankien koh-
telemisesta tehdyn sopimuksen, sitä ei ole noudatettu kuten ei tehty 
myöskään Iranin ja Irakin välisessä sodassa. Vielä yli kymmenen vuot-
ta sodan päättymisen jälkeen monia molempien maiden sotilaita oli 
vielä tosiasiassa sotavankina ja heitä käytettiin maiden välisten kiisto-
jen ratkaisemisen välineinä. Ei riitä se, että valtiot vain allekirjoittavat 
joitain sopimuksia, vaan pitäisi myös olla keinoja, joilla nämä maat 
saataisiin noudattamaan näitä sopimuksia.132 Tämä riippuu valtion tai 
valtioiden sisäisestä politiikasta. Jos valtio on demokraattinen ja toi-
mii demokratian sääntöjen mukaisesti, on helpompi noudattaa näitä 
sopimuksia. Yksi ihmisoikeuksien kannalta tärkeä asia on demokratia, 
sillä niissä maissa, joissa ei ole demokratiaa eikä tasa-arvoa, ei voi-
da puhua myöskään ihmisoikeuksista. Vaikka monet valtiot kutsuvat 

130 Ahmadi Khorasani 2002, 10–12.
131 Ks. Poya 1999, 116.
132 Ks. esim. Kuwaitin sota (Tripp 2002, 248–258.)
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omaa valtiotaan demokratiaksi tai tasa-arvoiseksi, ne tosiasiassa ovat 
diktatuureja.

Naiset ovat taistelleet osallistuakseen vallankäyttöön tasa-arvoises-
ti, mutta heitä on sen vuoksi rangaistu ja heiltä on poistettu mahdol-
lisuus osallistua mihinkään poliittiseen toimintaan. Valtiokoneiston 
päämääränä on ollut tappaa heidän ajatuksensa ja yhteiskunnalliset 
vaatimuksensa. Monet naiset, jotka ovat taistelleet tasa-arvon puoles-
ta, ovat joutuneet vankilaan ja heidät on loppujen lopuksi pakotettu 
alistumaan islamilaisen ”näytelmän” edessä.

Azadeh Irani on kirjoittanut 500-sivuiset omat ja ystäviensä tus-
kalliset muistelmat Iranin tasavallan poliittisten naisten vankiloista. 
Hän, hänen ystävänsä Irandokht133 ja heidän pieni ryhmänsä toimivat 
humanistisena avustusryhmänä ja idea oli auttaa ketä tahansa inhi-
millistä apua tarvitsevaa ihmistä. He auttoivat myös Iranin ja Irakin 
välisen sodan aikana perheitä, joiden isä oli kuollut tai haavoittunut 
sodassa. Heidän toimintansa auttoi erityisesti Mujahedin-liikettä, 
joka on vuodesta 1981 lähtien taistellut aseellisesti islamilaista tasa-
valtaa vastaan. Islamilaiset tulkitsivat sen sympatiaksi tämän liikkeen 
puolesta ja kun sitä pidetään Iranissa vakavana rikoksena, se vei nämä 
naiset ja heidän toverinsa kidutuskammioihin. Kirjan mukaan hei-
dät lopulta vapautettiin lahjomalla viranomaiset. Näin he pelastuivat 
kuolemanrangaistukselta ja myöhemmin he pääsivät ulkomaille, mis-
sä Azadeh Irani kirjoitti vankilakokemuksistaan kirjan nimeltä Faribe 
khoreganeh Qhoran (Koraanin huijatut). Hänen omat ajatuksensa oli-
vat kokonaan muuttuneet, kun hän oli nähnyt, mitä islamin nimissä 
ihmisille tehdään. Hän kirjoittaa kirjansa esipuheessa: 

”Tämä kirja on toiveestani huolimatta myöhästynyt. Vaikeina 
päivinä ja iltoina mustana vankila-aikanani kirjoitin omissa 
ajatuksissani ja lupasin, että ’jos tämä tie päättyisi’, luovutan 

133 Hänen mukaansa nimet ovat keksittyjä, koska hän on huolissaan siitä, että mo-
net naiset, joiden tarina kerrotaan kirjassa, asuvat Iranissa. Hän ei halua vaarantaa 
heidän elämäänsä.
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historialle sen, mitä olen nähnyt Khomeinin vankiloissa. Näin 
maailma ja tulevat sukupolvet tietävät, mitä tehtiin ’Allahin ja 
islamin’ nimissä epäinhimillisessä islamilaisessa valtiossa.”134 

Nämä ja tuhannet muut musliminaiset ovat joutuneet islamilai-
sen tasavallan vankiloihin ja heitä on kidutettu. Osaa heistä kuten 
Mujahedin Khalq -järjestön musliminaisia on kidutettu ja tapettu 
vankiloissa. Naisten kiduttajat ovat miehiä.135 Kuljetettaessa naisia 
heidät sidotaan ja heille annetaan keppi tai kynä. Miesvartija ottaa ky-
nän toisesta päästä kiinni ja nainen toisesta. Näin mies vie naisvangit 
sellistä toiseen. Näin tehdään, koska miespuolinen, islaminuskoinen 
vartija on sitä mieltä, että naisia ei saa koskettaa. Kuitenkin kidutuk-
sessa sama mies voi pahoinpidellä naista vaikka istumalla hänen vat-
sansa päällä.136 

Islamilaisissa vankiloissa vankeja voidaan kiduttaa lyömällä hei-
dän jalkapohjiaan kovalla sähkökaapelilla. Tätä kidutustapaa kutsu-
taan nimellä tazir. Islamilaiset sanovat, että islamissa ei ole kidutusta, 
on vain tazirai. Vanki ei voi sanoa, että häntä olisi kidutettu, hän on 
vain saanut taziria. Tämä menetelmä on eräs pahimmista kidutus-
tavoista. Uhri sidotaan rautasänkyyn. Yksi kiduttajista istuu hänen 
selkänsä tai vatsansa päälle ja pitää hänestä kiinni toisen kiduttajan 
lyödessä vankia jalkapohjiin niin kauan kun hän hengittää tai antaa 
heille halutut tiedot. Islamissa vieras mies ei voi koskea vierasta naista, 
mutta kidutusta tämä sääntö ei käytännössä koske.137

Afgaaninaiset keksivät keinon, miten kuvata naisten teloituksia 
Kabulin jalkapalokentällä. Kun talebanit138 pakottivat naisia käyttä-

134 Irani 2000, 5.
135 Parsipur 1996, 69.
136 Irani 2000, 136.
137 Ka. Azad 1998, 4-8.
138 Fundamentalistiset kiihkoislamilaiset, jotka vuodesta 1996 hallitsivat Afganis-
tanissa ja pakottivat naiset kotiin ja kielsivät kaiken naisten aktiivisuuden, kielsivät 
television, valokuvauksen jne.
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mään burqaa, joka peittää heidän kasvonsa ja vartalonsa kokonaan, 
eräs nainen piilotti kameran vaatteensa alle ja kuvasi tämän epäinhi-
millisen operaation. Tämän jälkeen video julkaistiin maailmalla.

Myös monet traditiot ovat naisia vastaan. Ulkomailla asuvat musli-
misiirtolaiset ovat naisten kannalta tasa-arvoisemman kulttuurin pa-
rissa, ja taas heidän toimintansa naisia vastaan pääsee monissa maissa 
sanomalehtien palstoille, sillä monet patriarkaaliset perheet eivät salli 
naisten vapautta länsimaissakaan.139 Naiset kohdellaan huonosti ja 
heidän toimintaansa rajoitetaan. Helsingin Sanomat kirjoittaa uutisen 
kurdinaisen murhasta näin: 

”Sollentunassa Tukholman pohjoispuolella on pidätetty kaksi 
henkilöä epäiltynä nuoren kurdinaisen murhasta. Pidätetyt ovat 
murhatun lähisukulaisia. Tutkimusten mukaan kyse saattaa olla 
niin kutsutusta kunniamurhasta.”140

Aiemminkin vuonna 2002 toisen kurdinaisen, Fatima Sahindalin 
murha Ruotsissa järkytti Pohjoismaiden asukkaita. Hän myös joutui 
kunniamurhan uhriksi oman isänsä käden kautta. Fatimalla oli ruot-
salainen poikaystävä, eikä hän suostunut noudattamaan vanhanaikai-
sen kurdiperheensä vaatimuksia. Monet muut siirtolaistytöt ja -naiset 
asuvat piilopaikoissa oman perheen uhan vuoksi.

Kunniamurha uhkaa monia naisia joka puolella islamilaista maa-
ilmaa. Tapa on käytössä Pakistanissa, Jemenissä, Jordaniassa, Irakis-
sa, Iranissa jne. Tästä epäinhimillisestä tavasta kärsivät naiset ja tytöt, 
heidät tapetaan kylmäverisesti kuin vihollinen. Yhdysvalloissa asuva 
toimittaja Mona Eltahawy kirjoittaa: 

139 Tiilikainen 2003, 69.
140 Helsingin Sanomat, 24.7.2002.
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”Yli tuhat naista joutui YK:n lastenjärjestön Unicefi n ja ihmis-
oikeusjärjestön Amnesty Internationaalin tilastojen mukaan 
kunniamurhan uhriksi Pakistanissa vuonna 1999. Vuonna 
1997 Jemenissä tehtiin noin 400 kunniamurhaa ja Egyptissä 
tuli 52 kunniamurhaa viranomaisten tietoon. YK:n mukaan 
kunniamurhia on tehty myös Britanniassa, Norjassa, Italiassa, 
Brasiliassa, Perussa ja Venezuelassa. Ainakin yksi tapaus on tul-
lut viranomaisten tietoon Yhdysvalloissa. Todennäköisesti kun-
nianmurhia tehdään kaikissa edellä mainituissa maissa paljon 
enemmän kuin tilastot kertovat, sillä useimmat kunnianmur-
hat jäävät ilmiantamatta.”141 

Usein väitetään, että ihmisoikeudet riippuvat kulttuurista. Niin 
tekevät valtiot, jotka rikkovat yleisiä ihmisoikeuksia. Ne väittävät, että 
ne eivät voi antaa ihmisille demokraattisia oikeuksia, koska ne ovat 
ristiriidassa niiden kulttuurin kanssa. Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan 
riipu kulttuurista.142 Kidutus on raakaa ja loukkaa perustavia ihmisoi-
keuksia joka maassa. Kidutusta ei voida hyväksyä sillä tekosyyllä, että 
se kuuluisi johonkin kulttuuriin. Ihmiset ovat kaikkialla maailmassa 
samanarvoisia. Kulttuurierot eivät ole sellaisia asioita, jotka tekisivät 
tyhjäksi inhimilliset tarpeet ja perusoikeudet. Kaikki ihmiset tarvitse-
vat vapautta, tyydyttävät elinolot ja sen, että heitä kohdellaan inhimil-
lisesti. Kulttuurierot ovat sekundaarisia asioita verrattuna perustaviin 
ihmisoikeuksiin. 

Islamilaista ja länsimaista kulttuuria esiintyy nykyisin rinnakkain 
monissa eri maissa. Kumpikaan niistä ei ole yhtenäiskulttuuri, vaan 
niiden sisällä on monia alakulttuureja. Länsimaisessa kulttuurissa 
kaikille tärkeä arvo on se, että kuolemarangaistusta eikä kidutusta ei 
yleensä sallita. Iranissa on sananlasku: ”Mitä hyvää haluat itselle, ha-

141 Eltahawy, 13.8.2002.
142 Niemi-Kiesiläinen 1998, 158.
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lua sitä myös muille”. Jos ihmisoikeudet ovat ihanteena ja hyveenä, pi-
täisi kaikkien ihmisten maapallolla saada nauttia niistä. Jos annetaan 
vain osan maailmasta nauttia ihmisoikeuksista ja muu osa ihmisistä 
erotetaan niistä kulttuurin tai uskonnon takia, ei maailman voida sa-
noa olevan tasa-arvoinen ja tasavertainen. Tämä näkemys on hyvin 
erilainen kuin se katsomus, joka halua hävittää maailmasta erilaisuu-
den ja alistaa kaikki samojen normien alaisiksi. Ihmisille on annettava 
mahdollisuus kehittää erilaisuudesta kaunista, jolloin ihmiset voivat 
nauttia tutustumisesta erilaisiin kulttuureihin. 

Jos ihmiset Iranissa voisivat vapaasti ilmaista omia erilaisia ajatuk-
siaan, eikä olisi pakko tyytyä vain yhdenlaisiin ajatuksiin, se antaisi 
ihmisille mahdollisuuden olla luova ja kehittyä. Kevät Nousiainen 
kirjoittaa valtioiden ihmisoikeuksien noudattamisesta:

”Vasta toisen maailmansodan jälkeen on näin vahvistunut kä-
sitys, että suvereeni valtio ei ole oikeutettu päättämään siitä, 
kunnioittaako se ihmisoikeuksia vai ei. Muutenkin kysymys 
valtion vastuusta toteuttaa ihmisoikeuksia on saanut viime 
vuosikymmeninä uusia ulottuvuuksia. Nykyisin ajatellaan, et-
tei valtio ole velvollinen vain itse pidättäytymään loukkaamas-
ta ihmisoikeuksia. Valtio voidaan kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti myös vaatia aktiivisesti poistamaan syrjiviä käytän-
töjä ja estämään yksityisiä ihmisiä loukkaamasta muiden ihmis-
oikeuksia.”143 

Ihmisoikeudet ovat kansainvälinen asia, eivätkä ne riipu miten-
kään kulttuurista tai alueesta. Sivistys ei ole vain joidenkin maiden 
yksinoikeus. Ihmiskunnan historian aikana on ollut kausia, jolloin 
erivärisiä ihmisiä on kohdeltu jyrkästi eri tavoin. Esimerkiksi Yhdys-
valloissa mustaihoiset muodostavat omia yhdyskuntiaan (esim. New 
Yorkin Harlem), joissa ei juuri muunvärisiä ole. Myös valkoisilla asuk-

143 Nousiainen 1998, 33.
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kailla on omat yhteisönsä ja asuinalueensa. Ei kuitenkaan voida löytää 
kansaa tai ihmisryhmää, jolle elämä ja sen jatkuminen ei olisi tärkeää. 
Ihmiset voivat olla eri kansallisuuksia tai kulttuureja, heillä on erilasia 
ominaisuuksia, ihonvärejä tai mielipiteitä, mutta he silti ovat ihmisiä. 
Ihmiskunta on kollektiivi, joka pitää sisällään monia kansojen indi-
viduaaleja ominaisuuksia. Silti maapallo kuuluu kaikille ihmisille ja 
tämä tuo ihmisille yhteistä vastuuta. Ympäristön ja koko maapallon 
kohtalo kuuluu kaikille maailman asukkaille. Jo Friedrich Engels tote-
si 1840-luvun loppupuolella pohtiessaan kommunismin periaatteita, 
että teollistuminen on tuonut kansat riippuvaisiksi toisistaan ja yhden 
maan tapahtumat vaikuttavat myös muiden maiden olosuhteisiin.144 
Nykypäivänä tiedotusvälineet toimivat reaaliajassa ja matkustus on 
nopeutunut niin, että ihminen pääsee muutamassa tunnissa toiselle 
puolelle maapalloa. Tämä kehitys on lyhentänyt myös ihmisten välisiä 
etäisyyksiä. Maailma on muuttunut niin, että maapalloa kutsutaan 
”kyläksi”. Tämä on lisännyt kansojen yhteistyötä ja lähentymistä. 
Myös ihmisten tarpeet ovat lähestyneet toisiaan. Kuitenkaan kulttuu-
rien keskinäistä kilpailua herruudesta ei ole voitu poistaa. Stuart Hall 
kirjoittaa: 

”Esimerkiksi ruokateollisuus on selvästi juuri nyt saavuttamassa 
fordistisen huippupisteensä, jossa voi taata maailmanlaajuisesti 
jokaiselle McDonald’sin Big Mac -hampurilaisille ja jokaiselle 
ranskanperunalle standardisoidun koon, muodon ja koostu-
muksen niin Tokiossa kuin Hararessa.”145

Teollistuneiden maiden ja länsimaiden kulttuuri leviää nopeasti 
huipputeknologian kautta syrjäisimpiinkin paikkoihin Aasiassa ja Af-
rikassa. Myös osa sivistyksestä kulkee tiedonvälityksen kautta toisiin 
maihin. Monet kansat ovat huomanneet, että on olemassa muunlai-

144 Engels 1973, 29.
145 Hall 1992, 48
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siakin poliittisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita kuin heidän paikalli-
nen järjestelmänsä. Maailmassa vaatimukset sivistyksen puolesta ovat 
suuria ja ihmiset jopa taistelevat niiden puolesta. 

Asioilla on yleensä sekä hyvät että huonot puoleensa. Jos kulttuu-
rien välillä on kontakteja, ne saavat vaikutteita toisistaan. On kuiten-
kin hyvin selvää, että vahvemmalla osapuolella voi olla hegemonista 
vaikutusvaltaa. Teollisuus ja korkea teknologinen kehitys ovat tuo-
neet myös valtaa ja vaikutusvaltaa. Usein teknologiaa käytetään toi-
sen kulttuurin hävittämiseksi. Teollisuuden suuret raaka-ainetarpeet 
ja inhimillinen ahneus ovat saaneet monet kielet, kulttuurit ja ko-
konaiset kansat uhanalaiseksi. Kilpailu pääoman lisäämiseksi on eräs 
merkittävä konfl iktien syy. Erilaisten yritysten kilpailu asiakkaista ja 
kauppaosuuksista on aiheuttanut monia katastrofeja. Suuria summia 
investoidaan aseteollisuuteen ja muihin ympäristöä tuhoaviin välinei-
siin. Kun aseita valmistetaan, niitä pitää myös kaupata ja kuluttaa. 

Aseteollisuus tarvitsee konfl ikteja kuten Intian ja Pakistanin välis-
tä sotaa vuosina 1970–1971 sekä Iranin ja Irakin välistä sotaa vuosi-
na 1979–1988.146 Konfl ikteja syntyy erilaisista syistä. Iranin ja Irakin 
välinen kahdeksan vuotta kestänyt sota 1980-luvulla syntyi vanhasta 
rajariidasta.147 Tästä hyötyivät ennen kaikkea asekauppiaat ja häviä-
jiä olivat näiden kahden maan asukkaat. Irakin mukaan yksi sodan 
syy oli Iranin provokatorinen käyttäytyminen Iranin avustettua Ira-
kin oppositiossa olevia kurditaistelijoita.148 Tässä ei ole kysymys siitä, 
kuka oli syyllinen sodan alkamiseen; molemmat maat syyttivät siitä 
toisiaan. Tämän tapaisissa sodissa ei ole koskaan yhtä selvää syytä ja 
väitetyt syyt ovat vain välineitä sotimiseen. Kysymys oli siitä, että Irak 
ja Iran yrittivät tuhota toisensa huipputeknologian avulla.149

146 Holmberg 1998, 75.
147 Ks. Hiro 1990, 7-39.
148 External information department ministry of culture and information republic 
of Iraq 1983, 37.
149 Ks. Tripp 2002, 223–242.
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Maailmassa on myös monia rikkaita ja köyhiä maita, jotka hyö-
tyvät asekaupasta. Jukka Malinen kirjoittaa Voima-lehdessä Valko-Ve-
näjän asekaupasta: 

”Uudessa kansainvälisessä tilanteessa saimme vihdoin tietää, 
että Valko-Venäjä on noussut maailman kymmenen johtavan 
aseita myyvän valtion joukkoon. Valko-Venäjän hallitus nettosi 
tämän vuoden alkupuoliskolla 600 miljoonaa dollaria asekau-
poista albaanikapinallisille, palestiinalaisille, äärimuslimille, 
Afrikan sisällissotia käyväilmemaille ja latinalaisen Amerikan 
kapinaliikkeille. [...] puolalaislehti Wprost paljasti jo vuonna 
1994, että Valko-venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka 
oli myynyt kalashnikoveja ja panssarivaunuja Tadzhikistaniin, 
jossa käytiin tuhoisaa sisällissotaa.”150

Ostettuja aseita voidaan käyttää eri tavoin esimerkiksi levittämään 
terrorismia ja fundamentalismia.151 Niitä voidaan käyttää puolusta-
maan omaa maata toisten hyökkäysten torjumiseen tai toisten maiden 
miehittämiseen. On myös monia maita, jotka ostavat aseita ja niiden 
avulla tukahduttavat omia sisäisiä vastustajiaan. 

Turkissa asuu monta miljoonaa – tarkkaa lukua ei tiedetä – kur-
dia, joista osa taistelee oman maansa ja kansallisten ominaisuuksiensa 
puolesta. Turkin valtion ja kurdien välillä on monien vuosien ajan val-
linnut sotatila. Myös Irakissa ja Iranissa asuvat kurdit ovat joutuneet 
aseellisiin taisteluihin omien kansallisten oikeuksiensa puolesta. Turk-
ki, Iran ja Irak ovat taistelleet omaa kansaansa vastaan ja yrittäneet 
tuhota kansan yrityksiä lisätä omia yhteiskunnallisia vapauksiaan.152 

Esimerkiksi Afganistanin tapauksessa sen naapurimaat ja myös 
kauempana olevat maat ovat suoraan tai välillisesti sekaantuneet maan 

150 Malinen 10/01.
151 Laqueur 2001, 177.
152 Ks. Hiro 1990, 13–14.



122 Iranin naisten asema

tuhoamiseen 20 vuotta kestäneen sisällissodan aikana.153 Jos muut 
maat eivät olisi alun perinkään sekaantuneet sen sisäisiin asioihin, ei 
Afganistanin katastrofi  olisi ollut niin suuri kuin se oli ja on yhä edel-
leen.154 

Eräs keskeinen ongelma on Iranin sisäinen politiikka eli valtion ja 
opposition väliset konfl iktit, joita on ilmennyt vuoden 1979 vallanku-
mouksesta lähtien. Yksi tärkeä konfl ikti sisäpolitiikassa oli sisällissota, 
joka alkoi heti vallankumouksen jälkeen. Eri puolella Irania kuten Kur-
distanissa, Pohjois-Iranissa Turkmenistanin alueella ja monilla muilla 
alueilla syttyi sota valtion ja toisinajattelijoiden välillä. Vain kurdit ja 
osa oppositiota eli Kansan Mujahedien ovat näihin päiviin saakka jat-
kaneet sotaa valtiota vastaan. Niiden tukikohdat sijaitsevat Irakissa, 
eikä valtiolle ole helppoa tuhota niiden voimia täysin.155 Vaikka Iranin 
hyökkäykset ovat heikentäneet näiden taistelijoiden voimia laajasti, ne 
eivät kuitenkaan ole voineet lopettaa niiden toimintaa. 

Erään arvion mukaan lähes kolme miljoonaa iranilaista on paen-
nut omasta maastaan ja asuu ympäri maailmaa. Siinä joukossa on nai-
sia, miehiä ja myös lapsia. Pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta on tullut 
iranilaisille hyvin tuttu arkipäiväinen kysymys.156 Iranin ihmisoike-
ustilanteen vuoksi sieltä on emigroitunut ihmisiä moniin maihin.157 
Muhammed Reza Pahlavin aikana monet toisinajattelijat ja vasemmis-
tolaiset pakenivat maasta länsimaihin tai sosialistisiin maihin. Vuoden 
1979 vallankumouksen jälkeen siirtolaisuus ja pakolaisuus lisääntyi-
vät räjähdysmäisesti. Ne, jotka shaahin aikana teloittivat ja kiduttivat 
vankeja, joutuivat itse teloitetuiksi. Monet korkea-arvoiset sotilaat ja 
virkamiehet teloitettiin heti vallankumouksen voiton jälkeen. Shaahi 
ja hänen perheensä pakenivat maasta 16. tammikuuta 1979 ja veivät 

153 Ks. esim. Mahmood 2000, 219 & 305–306.
154 Laqueur 2001, 153.
155 Hiro 1990, 246.
156 Issabeiglo & Rauha (1991), 45.
157 Ks. George 1995, 175.
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mukanaan paljon omaisuutta. Monet korkeat virkailijat ja armeijan 
komentajat piileskelivät Iranissa ja sopivana aikana pakenivat maas-
ta. Heti vallankumouksen ja monarkistien puhdistuksen jälkeen oli 
vuorossa toisinajattelijoiden tuhoaminen. Teloitukset ja vankien kur-
jat olot eivät antaneet mahdollisuutta ihmisille ajatella omaisuutta tai 
sukulaisia. Yksi keino välttyä kuolemalta tai vankilan kärsimyksiltä oli 
maanpako. Oli kuitenkin paljon heitä, jotka eivät halunneet lähteä, 
vaan he ”seisoivat taistelukorsuissa” ja saivat surmansa. Islamilaisten 
mielestä jumalan vastustajalle ei pitäisi olla armoa. 

Vallankumouksen jälkeen islamilaiset Pasdarit158 hyökkäsivät 
kurdien alueelle ja teloittivat monia kurdeja, jotka heidän mielestään 
olivat vastavallankumouksellisia ja islamin vastaisia. Kuitenkin kurdit 
halusivat vain omaa itsehallintoa.159 Tämä oli heidän toivomuksensa 
vallankumouksen onnistumisen jälkeen. 23. huhtikuuta 1980 Kho-
meini160 julisti virallisesti jihadin161 kurdeja vastaan. 28. päivän jäl-
keen islamilaiset hyökkäsivät kurdialueelle Paven kaupungista, joka 
sijaitse Iranin ja Irakin rajan lähellä. Islamilaisille sotilaille annettiin 
määräys tuhota ja puhdistaa kurdialueet kaikista ”jumalan vastaisis-
ta ja vastavallankumouksellisista voimista”. Mustafa Chamran johti 
Pasdaria ja muita vapaaehtoisia sotilaita kurdeja vastaan hyökkäyksen 
aikana. 19.8.–1.9.1980 välisenä aikana teloitettiin noin 80 henkilöä 
Sadeq Khalkhalin162 käskyllä Kurdistanissa. Suurimmalla osalla näistä 
ihmisistä ei ollut mitään poliittista taustaa tai toimintaa. Heidät teloi-
tettiin ainoastaan epäilyjen takia.163 Nämä ovat osa niistä syistä, miksi 
ihmiset pakenivat omasta maastaan ja juuriltaan. 

158 Iranin Islamilainen Vallankumouskaarti, joka perustettiin vuonna 1979.
159 Issabeigloo & Helli 1991, 21.
160 Vuoden 1979 Iranin islamilaisen vallankumouksen johtaja.
161 Islamilainen pyhä sota.
162 Imaami, joka oli valtuutettu vuonna 1979 määräämään rangaistukset vallanku-
mousta vastustaville.
163 Etehad-e Kar (etehad-e fadaian) 1.8.2001, Yhden historiallisen kuvan tarina, 
s.20.
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Hyvin vahva islamilainen diktatuuri oli armoton sen vastustajille. 
Sen edustajat esittivät perusteeksi islamin puolustamisen ja halun tu-
hota kaikki ne, jotka eivät hyväksyneet näitä lakeja tai jotka vastustivat 
niitä. Monet iranilaiset eivät odottaneet tätä. Heidän päämääränään 
oli kumota Pahlavien valta, joka oli diktatuuri, vaikka julisti rauhaa 
ja vapautta. Shaahin diktatuuria vastaan taistelleille iranilaisille uusi 
hallitus oli ankara shokki. Heillä oli mahdollisuus joko jäädä maahan 
ja hyväksyä diktatuuri tai taistella sitä vastaan ja vaarantaa oma henki, 
tai jos mahdollista, paeta maasta.

Turvapaikkoja antavien maiden asukkaat eivät useinkaan ole koke-
neet pakolaisten kohtaamia ongelmia eivätkä he voi niistä tietää, sillä 
nämä ongelmat eivät ole kuuluneet heidän elämäänsä. Tämän vuoksi 
he eivät tiedä, mitä maanpako ja sen ympärillä olevat vaarat ovat. Sen 
vahvistavat esimerkiksi iranilaisen kurdinaisen Shahlan pakomatkan 
kertomukset.164 Monet lapset, naiset ja vanhukset kärsivät vaarallisista 
laivamatkoista ja piilopaikoista, jotta he pääsisivät turvaan ja pelastai-
sivat oman elämänsä. Monille pakolaisille tapahtuu näillä matkoilla 
hyvin ikäviä asioita. He saattoivat piiloutua vuorille tai autiomaahan 
vailla puhdasta vettä tai kunnon ruokaa. Monet pakolaiset viettävät 
kuukausia vanhojen ja likaisten laivojen ruumissa, ylittävät suuria val-
tameriä vailla kunnon vaatteita, ruokaa ja vettä. Näillä ihmisillä ei ole 
mahdollisuutta palata kotimaahansa niin kauan kuin diktatuuri on 
vallassa. Ihminen voi menettää koko elämänsä maanpaossa eikä hänel-
lä ehkä koskaan ole mahdollisuutta palata omaan kotimaahansa.165

Ennen vuoden 1979 vallankumousta monet iranilaiset asuivat 
maanpaossa Länsi- ja Itä-Euroopassa. Osa näistä ihmisistä palaisi 
shaahin kaatumisen aikana takaisin. He saattoivat nauttia vain lyhyen 
ajan maansa vapaudesta kunnes joutuivat lähtemään uudelleen maan-
pakoon. Osa heistä ei ehtinyt paeta uudestaan, vaan he joutuivat isla-
milaisten vankiloihin, missä heitä kidutettiin ja sitten surmattiin. Mo-

164 MeNaiset 30.9.2004, 22-26.
165 Ks. esim. Forsander 2002, 180.
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net Iranin kommunistisen Tudeh-puolueen johtajat ja jäsenet olivat 
maanpaossa Euroopassa ja vallankumouksen aikana palasivat omaan 
maahansa ja toimivat omassa puolueessaan. Kun Tudeh-puolueen 
kimppuun hyökättiin, suurin osa näistä ihmisistä joutui kiinni, osa 
heistä tapettiin salassa ja teloitettiin vankiloissa kuten Tudeh-puolueen 
johtaja Ehsan Tabari. Myös monien muiden puolueiden ja ryhmien 
jäsenet kokivat samanlaisen kohtalon. Monien opiskelijoiden, jotka 
olivat shaahin aikana ulkomaisissa yliopistoissa ja palasivat maahan 
vallankumouksen aikana, oli taas pakko lähteä pois maasta. 

Monet iranilaiset pakenivat maasta, mutta islamilaiset terroristit ja 
agentit seurasivat heitä ulkomaille.166 Monet heistä kuten shaahin vii-
meinen pääministeri tohtori Shapour Bakhtiar167 ja hänen avustajansa 
Serush Ktibe tapettiin vuonna 1991 Pariisissa.168 Aikaisemmin vuon-
na 1980 libanonilainen Anis Naqash ja hänen ryhmänsä yritti tappaa 
Bakhtiarin, mutta heidän yrityksensä ei tuolloin onnistunut, vaan 
he joutuivat Ranskan poliisin käsiin ja saivat pitkät vankeustuomiot. 
Heidät armahdettiin kymmenen vuoden jälkeen ja karkotettiin Rans-
kasta. He lensivät Iraniin, jossa heidät otettiin virallisesti vastaan ja he 
saivat sankarillisen vastaanoton.169 Iranin valtion vastustajat Abdo-al-
rahman Brumand ja Sirus Elahi tapettiin Pariisissa vuonna 1990 ja 
1991. Tohtori Abdo-al-rahman Qasemlu170 ja hänen toverinsa Abdola 
Qaderi tapettiin vuonna 1989 Wienissä. Sadeq Sharafkandi171, Fatah 
Abdoli, Homaion Ardalan ja Nuri Dehkurdi172 tapettiin puolestaan 
vuonna 1992 Berliinissä. Ruotsissa Västeråsissa tapettiin vuonna 1990 
naispuolinen pakolainen Efat Qazi kirjepommilla, joka oli tarkoitettu 
surmaamaan hänen miehensä Amir Qazin, kurdien itsenäisyysaktii-

166 Laqueur 2001, 174.
167 Nehzate meqavemare melin eli kansallisen vastarintaliikkeen johtaja.
168 Laqueur 2001, 174.
169 Rahmani 1993, 16–17.
170 Iranin Kurdistanin demokraattisen puolueen johtaja.
171 Iranin Kurdistanin demokraattisen puolueen johtaja.
172 Iranilainen vasemmistolainen aktivisti ja kirjailija.
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vin.173 Nämä ovat vain osa murhista ja murhayrityksistä pakolaisia ja 
oppositiota vastaan. 

Islamilaiset johtajat ovat antaneet vapaat kädet omille agenteil-
leen metsästää iranilaisia opposition jäseniä, jotka oleskelevat eri syistä 
Iranin naapurimaissa. Jotkut ovat näissä maissa pakolaisena ja monet 
heistä ovat mukana poliittisessa toiminnassa. Monia taistelijoita ku-
ten Mujahedeja Irakissa ja kurditaistelijoita Pohjois-Irakissa on tapet-
tu terrori-iskuissa Irakin kaduilla, vaikka he olivat iranilaisia ja olivat 
maanpaossa toisen valtion alueella. Myös Iranin joukot ovat hyökän-
neet Irakin kurdialueelle ja yrittäneet tuhota Pohjois-Irakissa sijaitsevia 
kurditaistelijoiden asemia. Iranin valtionterrori- ja vakoilukoneistot 
ovat olleet hyvin aktiivisia opposition vastustamisessa, vaikka ihmiset 
ovat olleet monia vuosia maanpaossa eivätkä ole toimineet Iranissa. 
Islamilaiset eivät ole antaneet yhtään periksi opposition edessä, vaan 
ovat yrittäneet tuhota heidät ja heidän toimintansa kokonaan. Islami-
laiset eivät ole antaneet oppositioille mitään mahdollisuutta toimia 
ilman valtiollisen terrorin pelkoa.174 

Iranin valtiolla on vahva taloudellinen asema verrattuna oppositi-
oon. Osa Irakissa toimivaa Iranin oppositiota on tosin saanut talou-
dellista tukea Irakin valtiolta Saddam Husseinin aikana. Nämä puolu-
eet eivät avoimesti julkista tai myönnä saaneensa aseita, rahaa ja muita 
tarvikkeita Irakista.175 Nämä Iranin terrorioperaatiot ovat osa valtion 
toimintaa opposition tuhoamiseksi ja islamilaiset terroristit tappavat 
uhreja jopa satunnaisesti. Irakissa olevien iranilaisten opposition jä-
senten kohtalot olivat terroristien kädessä, kun he kävivät vaikkapa 
lomalla muissa Irakin kaupungeissa, joissa Iranin rahoittamat terro-
ristit ampuivat uhreja melko vapaasti. Useat iranilaiset opposition 
jäsenet ovat kuolleet majapaikoissaan Iranin lähettämien agenttien 
asettamiin räjähteisiin tai heidän myrkyttämiin ruokiin tai juomiin. 

173 Rahmani 1993, 31.
174 Laqueur 2001, 174.
175 Ks. Hiro 1990, 246
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Esimerkkeinä heistä ovat Iranin kurditaistelijat Aliasghar Almaspour 
ja hänen toverinsa Abrahim Rahmani, jotka saivat surmansa radion 
sisään asennetuista räjähteistä. 

Myös Kansan Mujahedien kannattajat ovat aktiivisia hyökkää-
mään ja heittämään kranaatteja Iranin poliisin ja armeijan toimipaik-
koihin. Mujahedien toimintaa vastustetaan myös opposition riveissä. 
Monet opposition johtajat ja jäsenet vastustavat Mujahedien operaa-
tioita ja epäilevät, että osa niistä tapahtuu Iranin salaisen turvallisuus-
poliisin avulla, koska Iranin vanhoilliset haluavat heikentää uudis-
tusmielisten valtion viranomaisten toimintaa. Mujahedien toiminta 
voi myös aiheuttaa poliisien ja turvallispoliisien määrän lisäämistä, 
joka uhkaa muun opposition ja muiden iranilaisten rauhanomaista 
toimintaa islamilaisen tasavallan diktatuuria vastaan. Iranin islamilai-
set vallanpitäjät ovat käyttäneet monta kertaa hyväkseen Mujahedien 
toimintaa ja he ovat käyneet kovia taisteluja heitä vastaan islamilaisen 
tasavallan aikana. Vuonna 1981 Khomeinia kannattavien Iranin polii-
sien ja Mujahedien välillä oli yhteenotto ja silloin Iranin viranomaiset 
hyökkäsivät myös muuta oppositiota vastaan, vaikka niiden toiminta 
ei ollut samanlaista kuin Mujahedien järjestön toiminta. Moni muu 
toisinajattelija otettiin kiinni ja teloitettiin Mujahedien kannattajien 
rinnalla. Myös Iranin ja Irakin sodan päättymisen ja tulitauon aikana 
vuonna 1988 Mujahedit hyökkäsivät Iranin länsiosaan. Tämä lähes 
pelasti islamilaiset vallanpitäjät ja vahvisti heidän itseluottamustaan. 
Khomeini ei hyväksynyt mitään rauhansopimusta, vaan antoi käskyn 
jatkaa sotaa niin kauan kun Saddam Hussein on syösty vallasta ja Ira-
kiin julistetaan islamilainen valtio. Iranin ja sen johtajan Khomeinin 
täytyi kuitenkin pakon edessä hyväksyä tulitauko. Tämä heikensi pal-
jon islamilaisten ja Khomeinin kannattajien itseluottamusta, koska 
ihmiset vihaisivat heitä vuosikausien turhan sodan jatkamisen vuoksi 
ja turhien lupausten takia.176 

176 Hiro 1990, 246–247.
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Tuona aikana Mujahedien keräsi omat voimansa ja Irakin antamil-
la tankeilla ja sotavarusteilla hyökkäsi Iranin armeijaa vastaan, yritti 
miehittää Teheranin ja saada vallan. Mujahdien tuhannet sotilaat eivät 
kuitenkaan voineet ohittaa monisatatuhantista Iranin armeijaa, vaan 
heidän oli pakko vetäytyä takaisin Irakiin. Monet heidän osastoistaan 
tuhoutuivat ja sotilaat jäivät vangeiksi. Tämä tapahtuma oli kuin tai-
vaan lahja Iranin valtiolle ja se käytti tilanteen hyväkseen paikatakseen 
omaa huonoa sisäistä luottamustaan. He julistivat propagandassaan 
itsensä voittajaksi ja tappoivat monta tuhatta poliittista vankia. Muja-
hedin aloitti kuitenkin hyökkäyksen uudestaan, kun uudistusmieliset 
pääsivät valtaan Muhammed Khatamin tultua valituksi presidentiksi 
vuonna 1998. 

Tämä ja monien muiden voimien keskinäinen taistelu ei ole tuo-
nut iranilaisille mitään hyötyä. Sen sijaan Iranin diktatuuri saattoi 
vahvistaa omaa valtaansa ja tämän toiminnan varjossa tuhosi muita 
ympärillä olevia vastustajia. Usean vuoden ajan Kurdistanissa käyty 
sisällissota tuhosi useita kyliä ja niiden asukkaiden oli muutettava 
kaupunkeihin. Sota myös heikensi edelleen näiden alueiden ja en-
nestään heikkoa taloutta, koska vuosikausien ajan islamilaiset vallan-
pitäjät olivat käyttäneet tavattoman suuria rahamääriä sotilaalliseen 
toimintaan. He ovat välttäneet taloudellista tukea ja toimintaa, koska 
heidän mielestään Kurdistanin alue ei ollut turvallinen taloudellisten 
investointien kannalta. Jos olisi ollut rauha, ei näitä alueita olisi ollut 
syytä eristää ja jättää vailla taloudellisia mahdollisuuksia. Myös Iranin 
Kurdistan julistettiin sota-alueeksi ja monin paikoin sinne rakennet-
tiin sotilaallisia varustuksia ja kasarmeja. Alueelle oli tuotu tuhansia 
sotilaita ja vapaaehtoisia sotilaita eri puolelta Irania tuhoamaan vas-
tavallankumouksellista toimintaa. Iranin vallankumouksen jälkeen ei 
millään alueella Iranissa ole ollut sisällissodan uhreja niin paljon kuin 
Iranin Kurdistanissa. Tällä alueella on tapahtunut monenlaisia kon-
fl ikteja Iranin ja Irakin välillä. Molemmissa maissa on Kurdistanin 
alueella käyty sotaa sissiryhmien ja valtioiden välillä. Useat kurdit ovat 
molemmin puolin rajaa joutuneet uhreiksi, koska heidän epäillään 
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auttaneen toista valtiota tai sissejä. Monet perheet ovat myös uhreja, 
kun perheistä yksi tai useampi jäsen on ollut jommankumman vi-
hollisen puolella. Valtio on useiden vuosien ajan ottanut kiinni per-
heenjäseniä ja painostanut näin sissien riveissä olevia.177 Myös sissit 
ovat vahingossa tai tahallaan rankaisseet fyysisesti tai henkisesti val-
tion palveluksessa olevia henkilöitä ja heidän perheenjäseniä. Vain he, 
jotka eivät ole osallistuneet minkään puolen toimintaan, ovat olleet 
jollakin lailla turvassa. Kuitenkin heidänkin asuntojaan on tuhottu 
näissä sodissa tai heidän perheenjäseniään on kuollut tai haavoittunut 
vakavasti.

Kehitysmaissa konfl iktien varjossa rikotaan ihmisoikeuksia. Sodat, 
sisällissodat ja muut konfl iktit heikentävät niiden kehitystä, kuluttavat 
niiden varallisuutta ja heikentävät koko yhteiskunnan voimavaroja. 
Sodassa naiset kärsivät omaisuuden menettämisistä. Heidän talojan-
sa tuhotaan ja sota vie heidän miehensä ja poikansa. Naiset joutuvat 
leskinä huolehtimaan lapsistaan yksin. Sisällissodassa mukana olevat 
saavat surmansa tai kokevat vankiloissa kovia kohtaloja.

2.4. Uskonnon merkitys yhteiskunnissa

Marilyn French kirjoittaa uskonnosta naisten aseman kannalta: ”Kaik-
ki suuret uskonnot ovat patriarkaalisia. Ne perustettiin levittämään tai 
pönkittämään miesten ylivaltaa – niinpä niiden jumalakin ovat mies-
puolisia.”178 Uskonto vaikuttaa laajasti islamilaisten ja myös kaikkien 
iranilaisten naisten asemaan. Uskonnollisissa maissa kulttuurit ja tavat 
ovat hyvin tiiviisti sidoksissa uskontoon ja uskonto vaikuttaa ihmisten 
asemaan. Tämän takia yhteiskuntaa tarkasteltaessa on otettava huomi-
oon myös maan uskonto.179

177 Ks. Hiro 1990, 201.
178 French 1993, 63. 
179 Tiilikainen 2003, 14.
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Sodat, joissa jokin uskonto on tärkeänä taustatekijänä, voivat olla 
hyvin tuhoisia ja erilaisia kuin muut sodat. Näissä sodissa osapuolet 
taistelevat ”hengellisesti”, koska heille luvataan parempi elämä tais-
telussa jumalan puolesta. Esimerkiksi taivaaseen uskovissa uskonnos-
sa taivas kuvataan kaikkien hyvien ihmisten paikaksi, jossa ihmisten 
kaikki vaikeudet poistuvat, eikä heidän tarvitse siellä enää kärsiä tä-
män maailman ongelmista.180 Ihmisillä on maailmassa lukemattomia 
ongelmia ja ihmisluontoon kuuluu taistelu ikuisen elämän puolesta. 
On houkutteleva ajatus, että elämä jatkuu taivaassa ikuisesti. Taivaa-
seen pääsy vaikutti esimerkiksi syyskuun 2001 terroristien itsemur-
haoperaatioon Yhdysvalloissa. Samoin se on motiivina moniin pales-
tiinalaisten itsemurhaiskuihin Israelissa. Siellä äärimuslimit käyttävät 
hyväkseen Israelin miehitystä ja lähettävät nuoria pommien kanssa 
tavallisten israelilaisten sekaan kaduille, joilla itsemurhapommittajat 
tappavat itsensä ja samalla monta muuta tavallista ihmistä. Myös tätä 
kautta islamin uskonnon julkinen kuva muotoutuu. Kun ääri-islami-
laiset tappavat yhdellä kertaa noin 3000 tavallista kansalaista itsemur-
haiskussa, he saavat paljon julkisuutta.181 Tuula Sakaranaho ja Heikki 
Pesonen kirjoittavat uskonnon julkisuudesta näin: 

”Syksyn 2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa ja sitä seuranneet 
tapahtumat osoittavat, miten uskonto saattaa hetkessä nous-
ta maailmanpolitiikan keskeiseksi puheenaiheeksi. Kyse ei ole 
kuitenkaan pelkästään tämän hetken ilmiöstä. Uskontososio-
logisessa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, kuin-
ka uskonto astui julkisuuteen jo 1980-luvulla […]. Viimeisten 
vuosikymmenien aikana uskonnot ovatkin olleet näyttävä osa 
poliittisista liikehdintää eri puolilla maailmaa. Näistä esimerk-
kinä voi mainita protestanttisen fundamentalismin Yhdysval-
loissa, islamilaiset liikkeet Lähi-idässä ja vapautuksen teologian 

180 Lewis 2003, 29.
181 Schnibben 2002, 9.
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Etelä-Amerikassa. Myös entisen Jugoslavian etnis-uskonnolliset 
konfl iktit ja katolisten ja protestanttien mutkikkaat rauhan-
pyrkimykset Pohjois-Irlannissa kertovat uskonnoista keskeisinä 
politiikkaa nimittävinä tekijöinä.”182 

Jos tutkimme asiaa tarkemmin, se ei ole vain tunneasia. Uskonto 
on vahva todellisuus, joka vaikuttaa ihmisten elämään joskus posi-
tiivisesti ja joskus negatiivisesti. Uskonto voi antaa ihmiselle voimaa 
ja tukea moraalisissa kysymyksissä, mutta samaan aikaan se voi estää 
ihmisten kehitystä ja sopeutumista uuteen maailmaan.183 Esimerkik-
si monissa tiukan uskonnollisissa yhteiskunnissa ja köyhien ihmisten 
parissa lääketiede on julistettu vääräksi ja ihmisten vaivoja yritetään 
parantaa rukouksen ja mystisten tekojen avulla. Ei ole ihme, että köy-
hissä maissa ihmiset kuolevat tavallisiin sairauksiin. Monet uskovaiset 
sanovat sen vain olleen jumalan tahto, jolle ei voi tehdä mitään.184 
Jos yhteiskunnat ovat voimakkaasti sitä mieltä, että uskonnot ovat 
virheettömiä ja vain niiden kannattajat ovat hyviä, monet älymystön 
kuuluvat ihmiset saavat vaikutteita tästä ja vahvistavat tätä asiaa. Mo-
net ääriuskovaiset, jotka harrastavat kovia tekoja uskonnon puolesta, 
ovat koulutettuja ihmisiä. New Yorkiin 11.9.2001 tehdyn tuhansia 
ihmishenkiä vaatineen terroriteon suorittajat olivat koulutettuja hen-
kilöitä tai opiskelijoita. Vaikka he tunsivat yhteiskunnan kehitystä, he 
olivat kuitenkin ryhtyneet ääriuskonnollisiksi ja toimivat järjestäyty-
nyttä yhteiskuntaa ja viattomia ihmisiä vastaan.185

Tieteen edistyessä monet ovat hylänneet taikauskoiset vanhojen us-
kontojen väitteet. Tämä vaikuttaa ihmisten uskonnolliseen käyttäyty-
miseen. Islamilaiset taistelevat uskontonsa puolesta, koska pitävät sen 

182 Sakaranaho & Pesonen 2002, 7.
183 French 1993, 62–63.
184 Tiilikainen 2003, 219.
185 Ks. Aust & Schnibben 2002, 297.
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asemaa uhattuna. Heidän tarvitsee ottaa riskejä ja pelastaa uskonto 
vaikka oman henkensä uhalla.186 Iranissa monet mullahit tuomitsivat 
Muhammed Reza Pahlavin, koska shaahin reformit uhkaisivat isla-
mia ja mullahien asemaa.187 Kun Iranin yhteiskunta teollistui, monet 
maanviljelijät siirtyivät kaupunkeihin ja heidän uskonnollinen käyt-
täytymisensä väheni. Maaseudulla mullah saattoi helpommin hallita 
köyhiä kyläläisiä ja heidän ajatuksiaan kuin kaupungeissa. Aikaisem-
min mullahit olivat ainoita lukutaitoisia ihmisiä, minkä ansiosta he 
olivat tärkeässä asemassa. Tämän avulla he saattoivat ruokkia ihmisten 
ajatuksia ja pelotella heitä. Maalaisten siirtyessä kaupunkeihin heillä ja 
heidän perheenjäsenillänä oli paremmat mahdollisuudet kouluttautua 
kuin maaseudulla.188 Heidän työnsä muuttui ja elinympäristö laajeni 
sosiaalisesti. Tämä muutti heidän ajatuksiaan sekä heikensi ja muutti 
uskonnonharjoittamista, joskaan uskonto ei hävinnyt heidän mieles-
tään kokonaan. Tämä oli yksi syy, miksi papisto hyökkäsi uuden kult-
tuurin kimppuun ja soti sitä vastaan Iranissa. 

Myös monissa muissa teollisuusmaissa tilanne muuttui, kun teol-
lisuus alkoi hallita ihmisten elämää ja ihmisten työ- ja elinympäristö 
muuttuivat. Kristinuskolla ei ole enää nykyään eurooppalaisille sa-
manlaista merkitystä kuin aiemmin historiassa. Vaikka ihmiset ovat 
nimellisesti kristittyjä, todellisuudessa he eivät harjoita uskontoa niin 
aktiivisesti. Vaikka Iranissa kansan piirissä islamilla on vahva asema, 
kaikki ihmiset eivät rukoile tai vietä aikaansa moskeijassa. Toisaalta 
monet uskovaiset ihmiset viettävät paljonkin aikaa moskeijoissa ja ru-
koilevat säännöllisesti. 

Uskonnot ovat ajatuksellisesti jatkuvia uskomuksia, jotka ovat 
kulkeneet ihmisten elämän mukana vuosien ajan. Uskonto on yh-
teiskunnallinen asia ja uskonnot ovat ihmisten keksimiä. Uskonto on 
tehty ihmisen ajatuksin toisia ihmisiä varten, vaikka uskovaiset väit-

186 Lewis 2003, xxiii.
187 Diba Pahlavi 2003, 125. 
188 Ruthven 2000, 337.
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tävät, että uskonto on tehty ihmisille jossakin taivaassa.189 Kukaan ei 
tiedä, kuka tai ketkä ovat luoneet uskonnot ja lähettänet ne ihmisille. 
Uskonto voi syntyä yhteiskunnan prosessissa tai se voidaan keksiä ih-
misten keskuudessa ja levittää muille ihmisille. Tärkeä asia on se, että 
uskonnoilla on suuri voima ja ne ovat vaikuttaneet ihmisten mieliin 
ja sitä kautta ihmisten koko elämään. Uskonnoilla on edelleen suuri 
rooli ihmisten elämässä ja yhteiskunnissa.190 Monet valtiot kuten en-
tiset sosialistimaat ovat yrittäneet rajoittaa ja jopa lopettaa uskonnon 
harjoittamista siinä kuitenkaan onnistumatta. 

Uskonnot ovat peräisin ihmisten mentaalisista yrityksistä selittää 
maailmankaikkeuden asioita.191 Ihmiset ovat pohtineet ja yrittäneet 
selittää, mitä on maailma ja mihin se on menossa. Uskonnot ovat ol-
leet vahvoja eri aikoina ja hallinneet ihmisten elämää kuten keskiajan 
Euroopassa kristinusko.192 Iranissa on vuoden 1979 vallankumouksen 
jälkeen lähes koko yhteiskunnan toiminta ollut islamin vallan alla. Se 
vaikuttaa ja hallitsee koko yhteiskunnan toimintaa kuten politiikkaa, 
taloudellisia päätöksiä ja yhteiskuntajärjestelmään.

Uskonto on ilmiö, jonka kautta ihmiset ovat paikanneet omien 
kykyjensä puutteita ja selittäneet maailmankaikkeuden syntyä ja tu-
levaisuutta.193 Uskonnot ovat olleet jopa vastakkain tieteen kanssa ja 
on tullut ilmi, että uskonto on ollut väärässä.194 Esimerkki tästä on 
Galilein tapaus ja ajatus siitä, onko maapallo pyöreä ja onko se aurin-
kokunnan keskus. Tieteet ovat koko ajan kehittyneet ja niiden avulla 
ihminen on voinut matkustaa avaruuteen ja maan syvyyksiin. Nämä 
eivät kuitenkaan ole tyydyttäneet ihmisiä, vaan suuri osa ihmiskun-
nasta harjoittaa jotakin uskontoa ja on uskovaisia. Uskontojen voi 

189 Hjärpe 1992, 7.
190 French 1993, 63.
191 Ks. esim. Tiilikainen 2003, 36.
192 Ks. esim. Utrio 2001, 116–117.
193 W. Klotz 1985, 19.
194 Ks. W. Klotz 1985, 9.
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myös sanoa olevan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kuten 
muutkin yhteiskunnalliset ilmiöt ja ominaisuudet, uskonto ei vain 
vaikuta ympäristöönsä, vaan se myös saa vaikutuksia siitä:

”Uskonnot ovat aikojen kuluessa vaikuttaneet voimakkaasti sii-
hen kulttuurin, jossa ne elävät. Vaikutus on ollut myös päinvas-
tainen: vallitseva kulttuuri on muotouttanut alueensa uskon-
toa. Uskonnon muotoutumiseen vaikuttavat monet muutkin 
tekijät, kuten ilmasto, maantieteellinen alue ja elinkeinoraken-
ne.”195 

On helppo sanoa, että jumala on luonut maailman ja me kaikki 
menemme kuoleman jälkeen hänen luoksensa. Esimerkiksi islamis-
sa on sanottu, että kaikki ihmiset ovat jumalasta ja kaikki palaavat 
takaisin jumalan luo. Keskeistä on se, että monet uskovaiset pitävät 
juuri heidän uskontoaan oikeana.196 He yrittävät löytää uskonnosta 
vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Kysyttäessä kuinka maailma ja ih-
miset ovat syntyneet, osa heistä vastaa, että Jumala on luonut maail-
man.197 Kysyttäessä miten ja miksi ihmiset on luotu, vastauksena on 
kaksi henkilöä kuten Eeva ja Aatami. He eivät noudattaneet Jumalan 
neuvoja ja saatana harhautti heidät. Kaikki ihmiset ovat näiden us-
kovaisten mukaan Aatamin ja Eevan lapsia.198 Vastaavasti uskovaiset 
yrittävät löytää vastaukset yhteiskunnallisiin asioihin ja ratkaisut on-
gelmiin omasta uskonnostaan.199

Monet uskovaiset pitävät omaa uskontoaan ainoana oikeana ja yrittä-
vät pakkokeinoin saada koko yhteiskunnan ja sen asukkaat noudatta-

195 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 14.
196 Smith 2003, 50.
197 W. Klotz 1985, 9.
198 Ks. Utrio 2001, 14.
199 Ks. Shari`ati 1979, 72.
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maan heidän uskontonsa sääntöjä. Tällaisissa tilanteissa syntyy usein 
muun yhteiskunnan ja kovien uskovaisten välillä ristiriitatilanteita ja 
osapuolet juuttuvat vastakkaisiin taisteluihin. 1990-luvulta lähtien 
Algeriassa islamilaiset fundamentalistiset ryhmät ovat yrittäneet mur-
hin ja pakkokeinoin saada koko yhteiskunnan noudattamaan islami-
laisten käskyjä, lakeja ja sääntöjä. Nämä uskonnolliset säännöt ovat 
hyvin vanhoja, eivätkä ne sovi nyky-Algerian yhteiskuntaan. Algerian 
yhteiskunta ja algerialaiset naiset ovat tänä päivänä hyvin erilaisia kuin 
vanhana aikana. Ranskankielen taito vaikuttaa siihen, että he ottavat 
enemmän mallia länsimaasta Ranskasta kuin Saudi-Arabiasta, joka 
rahoittaa paljon islamin ajatusten levittämistä.200 Saudi-Arabialla on 
öljyrahaa, jolla se yrittää auttaa muita islamistiveljiä201. Osa näistä ra-
hoista menee terroristien taskuun. Näin he hankkivat aseita ja toimivat 
muita heikkoja tai ei-islamilaisia vastaan. Myös monet muut islamistit 
auttavat toisia islamin puolesta taistelevia ääriryhmiä. Algerian ääri-
islamistit ovat eräitä maailman huomattavimpia terroristiryhmiä. Ne 
ovat menneet niin pitkälle, että tappavat henkilöitä, jotka eivät nouda 
islamilaisia sääntöjä.202 Esimerkiksi älymystön edustajat ovat vaarassa. 
Helsingin Sanomat uutisoi tästä Algerian konfl iktista 20.7.2002:

”Alger. Islamilaistit ovat tappaneet 13 ihmistä Algeriassa, mikä 
nostaa viikon sisällä väkivaltaisesti kuolleiden määrän 54:ään, 
Algerian tiedotusvälineet kertoivat perjantaina. Terroristit 
hyökkäsivät torstaina Sobhan kylään Länsi-Algeriassa ja tappoi-
vat kymmenen ihmistä, joista viisi kuului samaan perheeseen, 
uutistoimisto APS kertoi. Toisessa iskussa Ain Defl an kylässä 
kuoli kolme henkeä.”203 

200 Ks. French 1993, 87–91.
201 Ks. Shari’ati 1979, 119.
202 Lewis 2003, 84.
203 Helsingin Sanomat, 20.7.2002.
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Tämä ei ole mitään taistelua moraalin tai uskonnon puolesta, sillä 
monet muut islamilaiset ovat tätä vastaan ja yrittävät toimia rauhan-
omaisesti. Myös tavalliset muslimit ovat näiden ääriryhmien uhreja, 
vaikka muslimi ei saisi tappaa uskonveljeään. Kun yhteiskunnassa on 
ongelmia, uskovaisten pitäisi islamin mukaan olla itse esimerkkeinä 
muille. Fundamentalistien kova toiminta aiheuttaa yhteiskunnalle va-
hinkoa, vaikka islam sanoo Jumalan olevan armollinen. Kun Jumala 
on armollinen, ei hän voi olla kostonhimoinen eikä väkivaltainen. Tä-
ten äärimuslimit rikkovat oman uskontonsa sääntöjä ja Jumalan mai-
netta. Islam ei myöskään käske tappaa tavallisia ihmisiä ja vahingoit-
taa viattomia. Islam käskee muslimeja olemaan ystäviä ja toimimaan 
niin kuin perhe ja auttamaan toisiaan, ei vihaamaan eikä tappamaan 
toisiaan.

Eri uskontojen välillä on paljon kilpailua. Monet uskontojen edusta-
jat ovat käyneet toistensa kimppuun ja yrittäneet jopa hävittää toiset 
uskonnot. Monissa maissa uskovaisten edustajat taistelevat keskenään 
ja tuhannet ihmiset ovat kuolleet kuten Intiassa hindut ja muslimit 
sekä Israelissa muslimit ja juutalaiset. Intiassa tapahtui helmikuussa 
2002 verisiä väkivaltaisuuksia muslimien ja hindujen välillä. Niissä 
kuoli Suomen Yleisradion uutisten mukaan 700 muslimia ja hindua. 
Yleisradion uutiset tiedottivat tästä verilöylystä näin: ”Intian vuosisa-
dan pahimpien muslimien ja hindujen välisten yhteenottojen jälkeen 
on löydetty jo 665 ruumista ja viime viikon väkivaltaisuuksien uhreja 
pelätään löytyvän yhä lisää.”204 Uskonnot eivät ole vain ihmisten apu-
na ja selitä etsijöille maailmankaikkeuksia, vaan ne ovat myös yksi 
tärkeimmistä konfl iktin aiheuttajista maailmassa. Uskonto on herkkä 
asia, eikä hyvin uskontoon suuntautunut henkilö voi hyväksyä sitä, 
että joku tai jotkut yrittävät tuhota hänen uskomuksiaan. Monet ovat 
valmiita kuolemaan oman uskontonsa puolesta ja tappamaan sen kil-

204 YLE24, Teksti-TV 7.3.2002, 131.
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pailijat tai vastustajat. Monet uskovaiset kuitenkin eroavat ääriusko-
vaisista, he ovat joustavampia ja yrittävät sopeutua yhteiskunnan nor-
meihin ja edellytyksiin. Rauhanomainen elämäntapa ja fi losofi a ovat 
tämän ryhmän periaatteita ja he välttävät asioita, jotka voivat synnyt-
tää konfl ikteja ja turhaa kilpailua eri uskontojen edustajien välillä. 

Uskonnon asema eri yhteiskunnissa poikkeaa toisistaan. Joissakin 
maissa kuten Afrikan ja Aasian maissa uskonnoilla on merkittävä ase-
ma, vaikka yhteiskunnan muut erottavat tekijät esimerkiksi klaanit 
määrittävät ihmisten aseman. Voidaan sanoa, että uskonnoilla on jopa 
tärkeämpi asema kuin muilla yhteiskunnallisilla tekijöillä.205 Ihmiset 
voivat samassa maassa kuulua eri klaaneihin, vaikka heillä on sama 
uskonto. Kun syntyy erimielisyyksiä ja konfl ikteja, eri puolet voivat 
kysyä, miksi me riitelemme, me kaikki olemme uskonveljiä.206 Islami-
laisissa maissa eri kansojen tai heimojen välillä tapahtuneet konfl iktit 
on voitu ratkaista uskonnon ja muslimina olemisen avulla. Uskon-
non roolista ja vaikutuksesta yhteiskunnassa käy esimerkiksi Somalia. 
Maarit Marjeta kirjoittaa näin somalialaisesta yhteiskunnasta:

”Somalialaisia sekä yhdistää että jakaa kaksi vahvaa tekijää: us-
konto ja klaanit. Uskonto on olennainen osa niin naisten kuin 
miesten jokapäiväistä elämää. Suurin osa somalialaisista kuuluu 
maltillisiin sunnimuslimeihin. Uskonnolla on tärkeä tehtävä 
arvojen yhtenäistäjänä klaaneihin jakautuneessa yhteiskunnas-
sa.”207

Tässä näkyy hyvin se, että ihmisillä on sama uskonto, jonka asema 
on noussut samalle tasolle tai ohittanut vanhan yhteiskunnan jakau-
man eli klaanit. Uskonnosta voi tulla aktiivinen elämäntapa. Samaa 
uskontoa tunnustavat ihmiset voivat olla joka päivä tekemisissä yh-

205 Tiilikainen 2003, 40.
206 Shari`ati 1979, 77.
207 Marjeta 2001, 23.
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dessä, vaikka heillä ei ole muita yhtäläisyyksiä kuin uskonto. Esimer-
kiksi muslimit voivat rukoilla yhdessä moskeijassa viisi kertaa päivässä 
ja viettää aikaa yhdessä islamin uskonnon harjoittamisessa. Tämä ei 
onnistuisi, jos nämä ihmiset kuuluisivat muihin kilpaileviin ryhmiin. 
Yhteiskunnallinen kehitys ja aika vaikuttavat paljon uskonnon vah-
vuuteen ihmisten elämässä. Uskonnot vaikuttavat eri aikakausina eri 
tavoin ihmisten elämään. Uskontoja on joka paikassa. Väitetään, että 
maapallolla ei ole kulttuuria, jolla ei olisi tekemistä uskontojen kans-
sa.

”Maapallolta ei ole löydetty yhtään kulttuuria, jossa ei olisi il-
mennyt jonkinlaista uskontoa. Kaikilla kansoilla ja heimoilla 
on ollut ja on edelleen jonkin käsitys pyhästä, ihmisen yläpuo-
lella olevasta voimasta tai hengestä, joka vaikuttaa elämän kul-
kuun. Tätä suhdettaan yliluonnolliseen, jumalaan tai jumaliin, 
ihminen on tuonut julki koko historiansa ajan, ikivanhojen 
luolamaalausten ja palvontapaikkojen tutkimusten mukaan ai-
nakin 150 000 vuoden ajan. Uskonto on yleismaailmallinen 
ilmiö ja kulttuurin perustekijä samoin kuin esimerkiksi tiede 
ja taide.”208

Monoteistiset uskonnon perustuvat pyhiin kirjoituksiin ja ne ovat 
”kirjauskontoja”. Eräiden tulkintojen mukaan jumala on koko maa-
ilman herra ja hänen käskynsä ovat pyhiä, ihmisellä ei ole vapaata 
tahtoa, vaan uskonnon käskyt. Kun nämä pyhä kirjat on vain kerran 
lähetetty ihmisille, on ihmisten hyvin vaikeaa sovittaa nykyelämää 
näiden kirjojen mukaan. Monet uskovaiset vaativat ihmisiä noudat-
tamaan kaikkia uskonnollisia käskyjä kirjaimellisesti. Näin syntyy ris-
tiriitoja uskonnon ja ihmisten välillä.209 Elämänmuodot ja yhteiskun-
ta kehittyvät koko ajan, eikä ihminen voi keskeyttää tätä kehitystä. 

208 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 11.
209 Ks. Turner 2000, 34.
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Esimerkiksi Iranissa syntyi 1000–600 vuotta ennen ajanlaskun alkua 
zarathustralainen uskonto. Nykyaikana ei voi elää sen mukaan eikä 
noudattaa kakki uskonnon käskyjä, kuten aikanaan oli tapana. 210 Ar-
mas Salonen tuo esiin ja kertoo, että niin iranilaisilla kuin intialaisilla-
kin oli vuoden 1500 vaiheilla ennen ajanlaskua monia jumalia, mutta 
nämä jumalat eivät tyydyttäneet iranilaisia:

”Tämä monijumalaisuus ei kuitenkin tyydyttänyt kaikkia Per-
sian arjalaisia. Näiden tyytymättömien joukosta kohosi muuan 
Zarathustra saarnaamaan yhdestä Jumalasta, »Viisaasta Herras-
ta». Hänen oppinsa levisi kautta koko Persian, ja Dareioksen 
aikana se pääsi Persian valtakunnanuskonnoksi, miksi se mai-
niosti sopi, koska se oli sovitettu maataviljelevälle kansalle ja sen 
dualistinen maailmankatsomus viittasi vakinaisen maata viljele-
vän väestön ja ryöstelevien paimentolaisten väliseen vastakoh-
taan. Tämän uuden muinaisuskonnon perusvaatimuksina oli-
vat puhtauden (totuuden) ja maanviljelyn harrastaminen.”211

Puhtaus ja rehellisyys ovat tänäkin päivänä hyviä asioita, mutta 
koko yhteiskunta ei voi vain viljellä maata ja ryhtyä maanviljelijöik-
si. Se oli sopivaa elämäntapa aikana, jolloin Zarathustra eli, mutta ei 
sovi tämän päivän elämäntapoihin. Yhteiskunta on muuttunut perus-
teellisesti tuosta ajasta. Maanviljelyä pidettiin zarathustralaisessa us-
konnossa suuressa kunniassa. Maanviljely voi myös rasittaa luontoa. 
Tässä syntyy kysymys, kuinka ihmiset elättäisivät itsensä. Islam sanoo, 
että ihmisten ei pidä olla ahne. Zarathustralaiset pitävät maanviljelyä 
kunniallisempana ja niin hindulaiset kuin zarathustralaisetkin kunni-
oittavat eläimiä. Tämän mukaan voidaan rakentaa ihmisten ja mui-
den luonnon osien välistä tasapainoa. Ihmiset kuluttavat sen, minkä 

210 Tässä tutkimuksessa sana ”arjalaisia” ei tarkoita ihmisrotua, vaan se tarkoittaa 
maan ja kansan osia. Ks. myös. Mackey 1996, 2 & Khodadadian 1997, 18.
211 Salonen 1967, 145.



140 Iranin naisten asema

tarvitsevat, eivätkä tuhlaa ja käytä muita luonnon osia hyväksi vain 
turhan takia. 

Jos vertailemme eri yhteiskuntien välisiä eroja ja analysoimme 
niitä, voimme sanoa, että esim. hindulaisten tavat eivät toimisi kaik-
kialla maailmassa, koska niiden moraalikäsitykset ovat hyvin erilaisia 
verrattuna moniin muihin uskontoihin ja moraalioppeihin. Naisten 
keskuudessa uskontojen käskyt voivat aiheuttaa syrjäytymistä ja ali-
arvostusta.212 Uskonnot ja yhteiskunnalliset fi losofi at voivat olla eri-
laisia, mutta niiden toteuttaminen tuo ongelmia nykypäivänä. Nämä 
ongelmat johtuvat ajasta. Monet uskonnot ja fi losofi at ovat syntyneet 
tuhansia vuotta sitten. Niiden käsitykset naisten elämästä ja tavoista 
ovat erilaisia kuin nykypäivänä213 esimerkiksi islamissa.

Uskonnot ja niiden kirjat ovat ristiriidassa nykypäivän ja niiden 
omien tekstien kanssa. Anders Enqvist kirjoittaa Raamatun ristirii-
doista:

”Huolimatta vuosisatoja jatkuneesta korjailusta ja toimitustyös-
tä sekä Vanhaan että Uuteen testamenttiin jäi runsaasti tekstejä, 
jotka ovat toisensa kanssa ristiriidassa eli sama asia kerrotaan 
kahdella (tai neljällä) eri tavalla raamatun eri kohdissa. Silloin 
ne eivät luonnollisestikaan voi molemmat olla totta. Nämä ris-
tiriidat ovat erityisen kiusallisia fundamentalisteille, jotka väit-
tävät, että raamatun joka sana on totta ja että raamattu on ’so-
pusointuinen pienintä yksityiskohtaa myöten’. (33) Raamatun 
ristiriidat osoittavat, että tämä väite ei pidä paikkaansa ’kaikki 
Egyptin karja kuoli’, mutta 2. Moos. 9:9 lukeekin, että jäljellä 
olikin vielä karjaa, johon seuraavassa vitsauksessa tuli paiseita 
ja epäilemättä kyseessä oli egyptiläisten karja, koska vitsaukset 
koskivat juuri heitä.”214

212 Ks. Smith 2003, 105.
213 French 1993, 63.
214 Enqvist 2001, 16.
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Koraani on kannattajilleen pyhä ja uskonnon tärkein lähde, eikä 
sitä voida muuttaa. Uskovaisten mielestä Koraani on jumalan puhetta 
ja koska se on kerran lähetetty, sitä ei voi muuttaa. Uskovaiset eivät 
muuttaa pyhiä kirjoja. Hänen on pakko valita jumalan sanan noudat-
tamisen tai nykypäivän elämän välillä. Tätä ongelmaa monet funda-
mentalistit yrittävät ratkaista pakolla. He pitävät kiinni siitä, että hei-
dän oma tulkintansa uskonnosta on ainoa oikea ja yrittävät pakottaa 
muut noudattamaan sitä.215. Muslimien ja Koraanin mukaan Jumala 
on lähettänyt Koraanin profeetta Muhammedille Gabriel-enkelin 
kautta Heran luolassa, jossa Muhammed vietti paastoa ja oli eristäyty-
nyt muista ihmisistä. Jan Hjärpe kirjoittaa Koraanista:

”Koraanin ja muun lähdeaineiston perustella voidaan muodos-
taa melko hyvä kuva Pohjois-Arabiassa, erityisesti al-Hijazissa, 
vallinneista uskonnollisista käsityksistä ja kulteista. Lähteet 
osoittavat, että alueella uskottiin korkeampaan Jumalaan. Aja-
tus taivaanjumalasta, lujasta ja kohtalon määrääjästä ei ollut 
uusi. Sana Allah, Jumala tunnettiin jo ennen Muhammedin 
aikaa ja sitä käyttivät myös muut kuin Arabian juutalaiset ja 
kristityt. Samantapainen käsitys taivaanjumalasta tunnettiin 
koko seemiläisellä alueella.”216 

Koraani tuo esiin osan aikansa ja alueensa ihmisten ajatuksia. Tänä 
päivänä on hyvin vaikea uskoa, että joku yliluonnollinen tekisi tämän. 
Esimerkiksi väitetään, että luku- ja kirjoitustaidoton Muhammed sai 
Koraanin enkeli Gabrielin kautta. Gabriel oli Jumalan ja Muhamme-
din välillä oleva lähetti.217 Tänäkään päivänä uskovaisten ei ole vaikea 
uskoa, että on olemassa yliluonnollisia toimijoita kuten enkeleitä, pi-
ruja jne. 

215 Ks. Hjärpe 1992, 14 & Rutheven 2000, 120.
216 Hjärpe 1992, 27.
217 Ibn Hisham 1999, 70.
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Islamilaiset käskyt ja säännöt eivät sovi nykypäivän elämän ryt-
miin. Yhteiskuntien muodot ja rutiinit ovat muuttuneet laajasti. 
Saudi-Arabiassakaan ihmiset eivät ole enää samanlaisia kuin ennen 
vanhaan. Luksustavarat, autot, kulkuväylät, suuret hotellit, erikoisra-
vintolat yms. ovat levinneet kaikkialle. Nämä kaikki ja monet muut 
asiat vaikuttavat nykypäivänä elintapojen ja elämän rytmin muutok-
siin.218 

Uskonnossa on myös hyviä moraalisia puolia ja se toimii hyvien 
asioiden puolesta. Naisten suurassa Koraanikin kehottaa ihmisiä ystä-
vällisyyteen ja tervehtimään:

”Joka välittää hyvässä tarkoituksessa, saa siitä osansa, ja joka 
välittää pahassa tarkoituksessa, saa siitä osansa; niin, Jumala 
on kaikkivaltias. Kun teitä tervehditään, tervehtikää vielä pa-
remmin tai vastatkaa siihen! Jumala pitää totisesti lukua kai-
kesta.”219 

Islam ja monet muut uskonnot antavat ohjeita ihmisten väliseen 
ystävyyteen ja veljeyteen, jotka auttavat heitä vähentämään konfl ik-
teja. Jos ihmiset hyväksyisivät nämä käskyt ja noudattaisivat niitä, 
esimerkiksi muslimien, kristittyjen ja juutalaisten ei tarvitsisi taistel-
la keskenään.220 Islamin ukonnolla on monia moraalisia ohjeita ah-
neudesta; islam kieltää ahneuden ja toisten ihmisten hyväksikäytön. 
Nämä ja monet vastaavat neuvot ovat hyvin positiivisia ihmisten elä-
män kannalta. Ne ovat hyviä varsinkin tässä ajassa, jolloin ihmiset 
ovat kuin koneet ja ahmivat mitä hyvänsä kuluttaen omaa ja muiden 
elämää ja voimia saadakseen itselleen enemmän hyötyä. Ihmiset jopa 
tappavat toisia ihmisiä saadakseen itselle enemmän etuja ja parempaa 
elämää. Islam ja muut uskonnot kieltävät ihmisiltä tämänlaiset toi-

218 Ks. Al-Rasheed 2002, 12.
219 Koraani 4:87–88.
220 Lewis 2003, 4.
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minnot. Esimerkiksi hindujen periaatteisiin kuuluu elämän ja eläin-
ten kunnioittamaan.221

Ennen islamin syntymää oli uskontoja, jotka uskoivat yhteen Juma-
laan. Kristinuskon ja juutalaisuuden lisäksi oli zarathustralainen us-
konto, jossa uskottiin yhteen ainoaan taivaan jumalaan Ahura-Maz-
daan. Zarathustra julisti samoja asioita, joka ilmenivät myöhemmin 
syntyneissä uskonnoissa kuten yksi jumala ja pahan symboli Ahriman 
(saatana). Nämä olivat yli 1000–600 vuotta ennen kristinuskon syn-
tymää.222 Myös Allahin väitetään alun perin tulleen Latin-nimisestä 
jumalasta, joka oli yksi Kaabassa olevista tärkeistä jumalien patsaasta. 
Myöhemmin se muuttui arabiankielessä Allahiksi. Sanotaan myös, 
että sana ”Allah” on kielellisesti samaa juurta kuin Vanhassa testamen-
tissa käytetty Jumalan nimi ”Eloah, Elohim”.223

Tässä voidaan sanoa, että islam on samanlainen kuin muut us-
konnot ja vain aika on erilainen.224 Islamin pääasia on Jumala, joka on 
luonut maailman ja ihmiset ovat joko Jumalan tai Saatanan palvelijoi-
ta. Jumala on hyvän symboli ja Saatana pahan. Nämä kaksi hyvän ja 
pahan symbolia ovat kuuluneet näiden uskontojen moraaliselityksiin. 
Ne, jotka tekevät hyvää, palvelevat Jumalaa ja ne, jotka tekevät paho-
ja tekoja, palvelevat Saatanaa. Ihmiset velvoitetaan palvelemaan vain 
Jumalaa ja yrittämään saada hänet tyytyväiseksi. Monissa muissakin 
uskonnoissa, joissa jumala ei ole taivaassa, uhrattiin patsaille ja pal-
veltiin niitä ja muita erilaisia jumalia, koska haluttiin, että hän olisi 
tyytyväinen.225 Kun jaetaan ihmiset hyviin ja huonoihin uskovaisiin 
ja ei-uskovaisiin, monet ihmiset jäävät toisen luokan ihmisiksi, joilta 
voidaan helpommin riistää oikeudet. Näin erotetaan Intiassa kastit 

221 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 27.
222 Salonen 1967, 145.
223 Hjärpe 1992, 28.
224 Ks. myös. Wright 20001, 206.
225 Ks. Shari’ati 1979, 78.
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sekä puhtaat ja epäpuhtaat ihmiset. Puhtaita ihmisiä pidetään kor-
keampiarvoisina ja epäpuhtaat ihmiset kuuluvat alempiin kasteihin, 
jotka voidaan helposti syrjäyttää ja joilta voidaan riistää kaikki oikeu-
det. Kristinuskossa yksi pahimmista ajoista oli keskiaika, jolloin naisia 
alistettiin. Vaikka kristinuskossa naisten pitäisi Pyhän Marian vuoksi 
olla korkeassa asemassa, naisia alistettiin, kuten tapahtuu uskontojen 
riisiriidassa. Päivi Setälä kirjoittaa tästä keskiaikaisen naisten asemas-
ta:

”Keskiaika, mediavum, medium aevum, on naishistorialtaan 
moninainen. Selibaatissa eläneet papit määrittivät naisen alhai-
semmaksi kuin mies, vaikka raamatun sanassa oli luvattu sielu-
jen tasa-arvo kasteessa ja armossa. Naisten elämä oli kuitenkin 
toisenlaista kuin pappien tekstit kertovat.”226 

Uskonnot ja niiden rooli koostuvat kahden asian eli hyvän ja pa-
han välisestä erottelusta. Melkein kaikissa uskonnoissa on nämä kaksi 
elementtiä. Monoteisten uskontojen mukaan jumala on hyvän ja hy-
veen edustaja ja toinen puoli on pahan edustaja, paholainen. Tämä 
jaottelu ei jää vain tähän. Moni tapahtuma, joka on ollut ihmisille 
outo, on selitetty pahaksi ja saatanan teoksi. He, jotka ovat kovasti 
tällä linjalla, ovat valmiita puolustamaan hyvän puolta edustavaa ju-
malaa.227 

Kulttuurien ja yhteiskuntien erot tuovat myös erilaisia käsityksiä 
siitä, mikä on paha ja mikä hyvä. Hindulaisuudessa lehmä on pyhä 
eläin228, mutta se ei ole sitä islamissa, kristinuskossa eikä juutalaisuu-
dessa. Lehmän tappaminen hindujen keskuudessa on epämoraalinen 
teko, mutta se ei ole epämoraalista kristitylle eikä muslimille. Musli-

226 Setälä 1996, 8.
227 Ks. Lewis 2003, 61.
228 Ks. Smith 2003, 113.
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mit eivät sen sijaan syö sianlihaa, koska se ei ole sallittua. Kristinus-
kossa taas sianlihan syömisessä ei ole mitään epämoraalista.229 Moraa-
lin käsitys riippuu paikallisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Näissä 
esimerkeissä uskonto vaikuttaa moraaliin, mutta on myös ei-uskon-
nollisia moraalieroja. Lisäksi uskovaisten ja ei-uskovaisten välillä on 
hyvin paljon moraalisia eroja. Kristitty voi olla vakaumuksensa takia 
neitsyt naimisiin mennessään, mutta samassa yhteiskunnassa suurin 
osa ihmisistä harjoittaa esiaviollisia sukupuolisuhteita, eikä sitä pide-
tä epämoraalisena. Yhteiskunnassa on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, 
mitä pidetään moraalisesti oikeana ja mitä vääränä. Moraali on muut-
tunut paljon myös ajan kuluessa. Kun ennen naisten ja miesten suku-
puolinen lähestyminen avioliiton ulkopuolella oli moraalitonta ja siitä 
jopa rangaistiin, nykypäivänä tätä ei pidetä epämoraalisena. Ihmiset 
ovat hyväksyneet, että tämä on kahden ihmisen välinen päätös, joka ei 
kuulu yhteiskunnalle. Uskonnon käsitykset siitä, mikä on moraalisesti 
epäsopivaa ja mikä oikeaa, ovat ajan mukana muuttuneet.230 

Ennen ja jälkeen islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon231 syntyä on 
syntynyt ja ollut muita uskontoja. Ennen zarathustralaisuuden syntyä 
Iranissa oli luonnonuskontoja.232 Monet uskonnot ovat hävinneet, 
jotkut heikentyneet ja toiset ovat tulleet uudestaan uusin muodoin. 
Myös näiden kolmen suuren uskonnon jälkeen on syntynyt monia 
uusia uskontoja ja uskonlahkoja. Uususkonnoista ovat esimerkkejä 
”Uusi myyttien aika”, ”New Age ” ja ”Hare Krišna”. Uuden myyttien 
ajasta Parviola, Peura ja Vaaramo toteavat: 

229 Tiilikainen 2003, 147.
230 Ks. esim. Utrio 2001, 489–491.
231 Christianty, Islam and Judaism are religions of a book (the book, is the way they 
put it), and are largely defi ned by their respective central codifi ed text, though they 
have their borders, their heterodox traditions, their badlands. (Smith 2003, 6.)
232 Hejazi 1992, 39.
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”Myytit kertovat ihmiskunnan varhaisista vaiheista, maailman 
luomisesta ja sankarillisten jumalahahmojen taistelusta hyvän 
puolesta pahaa vastaan. Nykyajan kirjallisuus, elokuvat, sarja-
kuvat ja mainokset saavat aiheitaan jumaltarustoista. Aatamin 
päällä onkin viikunanlehden sijasta farkut, ja Eeva tarjoaa ome-
nana virvoitusjuomapulloa.”233 

Tämänkaltaiset uskonnot yrittävät olla silta nykyajan ja vanhan 
ajan välillä. Osa nykytaiteesta ja -viihteestä on saanut vaikutteita teol-
listuneesta kulttuurista ja nämä yrittävät selittää, mitä on maailma ja 
mihin se on menossa. Kun vanhana aikana yritettiin selittää ihmisille, 
että kaikissa luonnon katastrofeissa on yksi vahva voima tai jumala, 
nykyäänkin yritetään selittää samaa asiaa uudelleen ja ajan mukaan 
sopivin symbolein.234 Näitä symbolia ovat ihmishahmot kuten ”Su-
per-Man” -hahmo, joka on yli-ihminen ja voi tehdä mitä haluaa. 
Ihmiset voivat uskoa niin paljon näihin hahmoihin, että he yhtäältä 
alistuvat niiden antamaan voimaan ja etsivät niistä sitä voimaa, joka 
voi pelastaa maailman pahalta.235 

Ihmiset ovat kuvitelleet ja rakentaneet erilaisia jumalia omien aja-
tustensa mukaan, joista esimerkkeinä ovat aurinkojumala, tulen ju-
mala jne. Ihminen alistui tulen jumalalle ja jopa uhrasi sen rauhoitta-
miseksi. Toisin sanoen ihminen rakentaa voimia ja uskoo siihen. Kun 
ihminen hyväksyy nämä hahmot, siten hän alistuu ja lopulta pyytää 
näiltä hahmoilta voimaa ja apua pelastamiseen ja ratkaisuja omiin on-
gelmiinsa. Itämaissa on paljon hautoja tai puita, joita ihmiset pitävät 
pyhänä ja joilta he pyytävät ratkaisuja ja apua ongelmiinsa. Näitä ovat 
esimerkiksi lasten saaminen, sairauksien parantaminen jne. Uusus-
konnosta on esimerkkinä New Age, josta voidaan lukea seuraavaa:

233 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 91.
234 Ks. Utrio 2001, 97.
235 Vrt. Smith 2003, x.



Tutkimuksen viitekehys 147

”Länsimainen tiede on muuttunut yhä rationaalisemmaksi. 
Monet ihmiset haluavat etsiä ajattelulleen ja uskonnollisuuden 
uusia, syviä merkityksiä. Kun järki ei enää riitä maailman ym-
märtämiseen, otetaan käyttöön tajuntaa laajentavia mietiskely-
tekniikkoja. Tutustutaan itämaisiin uskontoihin ja kansallisiin 
mytologioihin. Tulevaisuutta ja kohtaloa selvitetään parapsyko-
logian, spiritismin, astrologian ja erilaisten ennustamismenetel-
mien avulla. Yhteinen nimitys tällaiselle uskonnolliselle ajatte-
lulle on New Age.”236 

New Age -ilmiö on paitsi uskonto, myös kaupallinen ilmiö. Mo-
net ihmiset uskovat niin paljon ennustuksiin, että he ovat valmiita 
maksamaan niistä rahaa. Ei ole kovin harvinaista nähdä päivälehdessä 
ilmoituksia ennustusbisneksestä. Eräs tunnetuimmista uususkontoja 
on hindulaisuudesta peräsin oleva Hare Krišna -liike.237 Tästä uskon-
nosta on kirjoitettu seuraavasti:

”Se pitää Krišnaa, joka on 500 vuotta sitten elänyt Višnun ruu-
miillistuma, korkeimpana jumaluutenaan. Liikkeeseen kuulu-
vien mielestä ihmisen tärkeimpänä päämääränä on läheisen yh-
teyden saavuttaminen Krišnaan. Yhteys syntyy, kun antautuu 
Krišnan palvelemiseen, toistaa mietiskelysanaa mantraa, ja syö 
Krišnalle uhrattua kasvisruokaa.”238 

Myös on islamista irtautunut monia haaroja, jotka ovat perusta-
neet omia uskontoja, lahkoja tai ryhmiä.239 Pääuskonnon harjoittajat 
ovat tuhonneet monia näistä lahkoista ja ryhmistä. Bahai-uskonto, 
joka on yksi islamista peräisin oleva vähemmistöuskonto, on kiellet-

236 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 93.
237 Ks. Smith 2003, 34 & 42 & 142.
238 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 95.
239 Ruthven 2000, 174.
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ty Iranissa ja sitä harjoittavat uskovaiset tuomitaan ankarasti. Heidän 
omaisuus takavarikoidaan ja monille bahai-uskovaisille ainoa keino on 
paeta Iranista. Bahait uskovat naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon: 

”Eräs niistä yhteiskunnallisista periaatteista, joita Bahá’u’lláh 
pitää erittäin tärkeinä on, että naisia olisi pidettävä yhdenver-
taisina miesten kanssa ja että heillä tulisi olla samat oikeudet ja 
etuudet, samanlainen kasvatus ja samat mahdollisuudet. Hän 
pitää yleistä kasvatusta naisen vapauttamisen tärkeimpänä ja 
varmimpana keinona. Tyttöjen on saatava yhtä hyvä kasvatus 
kuin poikienkin.”240

Myös suuriin uskontoihin kuuluvat uskovaiset voivat olla vähem-
mistönä. Iranissa muut uskonnot paitsi islam ovat vähemmistöase-
massa, eikä näihin ryhmiin kuuluvien elämä ei ole samanlaista kuin 
islamilaisten. Juutalaiset voivat Iranissa joutua valtiollisen ja yhteis-
kunnallisen painostuksen alle uskontonsa takia.241 Iranin juutalaisille 
matkustaminen Israeliin tai muut yhteydet tämän valtion kanssa voi-
vat olla hyvin vaarallisia, jopa hengenvaarallisia. Robin Wright kirjoit-
taa Iranin juutalaisista:”In the case of Jews, he also pronounced that 
they should be distinguished from Israeli Zionists.”242 Juutalaisista 
kerrotaan monia epämiellyttäviä ja nöyryyttäviä vitsejä ja sananlasku-
ja. Juutalaisten niin kuin muihinkin eri uskontokuntiin kuuluvien on 
pakko pukeutua islamilaisten sääntöjen mukaan kaduilla, kouluissa ja 
muilla julkisilla paikoilla.243 Vaikka heille annetaan pieniä oikeuksia, 
eikä heidän uskontonsa ole Iranissa kielletty, heillä on paljon rajoi-
tuksia. Näitä ovat oman uskonnon levittäminen, alkoholin juominen, 
pukeutuminen ja avioituminen jne.

240 Esslemont 1962, 148.
241 Ks. Wright 2001, 210.
242 Wright 2001, 207-208.
243 Goodwin 1995, 105.
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Islaminuskoinen ei voi Iranissa kääntyä muuhun uskontoon, mut-
ta muihin uskontoihin kuuluvat voivat kyllä kääntyä islamiin. Vanki-
loissa vankeja jopa kidutetaan, jotta he kääntyisivät islamiin. Vaikka 
vanki olisi ateisti tai jonkin muun aatemaailman omaava, häntä kidu-
tetaan ja hänet pakotetaan rukoilemaan islamilaisten tavalla ja koko-
naan kääntymään islamilaiseksi.244 Tämä johtuu siitä, että muslimit 
uskovat oman uskonnon oppien mukaisesti, että islam on viimeinen 
ja täydellinen uskonto, jonka Jumala on lähettänyt ihmisille. Musli-
mien mukaan ne uskonnot, joilla on pyhä kirja kuten kristinuskolla, 
ovat hyväksyttäviä.245 Islam on heidän mukaansa edistyneempi kuin 
vanhat uskonnot eikä islamin jälkeen ei taivaasta tule mitään uutta 
uskontoa.246 

2.5. Islam rooli yhteiskunnassa

Islamilaiset fundamentalistit käyttävät naista objektina, päämääränään 
oman ideologiansa puolustaminen, sen paremmuuden osoittaminen 
ja levittäminen. Kyseessä eivät juurikaan ole naisten oikeudet, vaikka 
islamilaiset väittävät yrittävänsä antaa naisille oikeudenmukaisem-
man ja paremman elämän. On hyvin olennaista, että tässä ja monissa 
muissa ajatuksissa ja ideologiassa voisi olla osittainen ratkaisu nais-
ten oikeuksiin, mutta kokonaisuutena nämä eivät anna naisille riip-
pumatonta asemaa ja kaikkia heille kuuluvia oikeuksia. Vaikka heille 
annettaisiinkin joitakin oikeuksia, ovat fundamentalistien ajatukset 
ristiriidassa monien nykyajan naisten oikeuksien kanssa. Esimerkiksi 
lasten synnyttäminen avioliiton ulkopuolella on täysin kiellettyä ja se 
on tabu, jota uskonto ei voi hyväksyä.247

244 French 1993, 87.
245 Ks. Wright 2001, 207.
246 Ks. Hjärpe 1992, 120.
247 Ks. Husseinian 1998, 18–26.
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Yhteiskunta kehittyy nopealla vauhdilla. Monet asiat, jotka eilen 
olivat uusia, eivät enää tänään ole tuoreita ja uusia. Osa uskonnol-
lisista kirjoittajista ei voi hyväksyä uusia asioita, koska he luulevat, 
että nämä syrjäyttävät vanhat asiat ja myös uskonnon. Onkin totta, 
että uudet ilmiöt usein syrjäyttävät vanhat. Kun yhteiskunta tarvitsee 
naisten työvoimaa, naisia ei voi vangita koteihin. Jos yhteiskunnan ta-
loudellinen tilanne muuttuu ja säännöt kehittyvät, kuten polygamian 
suhteen, miehellä ei voi enää laillisesti olla monta vaimoa, koska se 
on laitonta. Mikäli lakeja muutetaan ihmisten turvallisuuden vuoksi 
ja aseen kuljettaminen kielletään julkisilla paikoilla, sitä ei voi rikkoa 
sillä perusteella, että aikaisemmin ihmiset kuljettivat miekkaa mu-
kanaan. Yhteiskunnan muutokset pakottavat ihmiset noudattamaan 
monia lakeja ja sääntöjä, jotka palvelevat koko yhteiskuntaa ja sen 
hyvinvointia.248

Uskonnollisissa ja ideologisissa asioissa osan yhteiskuntaa ja sen jäse-
niä on vaikea nähdä ja arvioida kriittisesti omia ajatuksiaan. Uskonto 
ja ideologia ovat tabuja, joihin ei voi puuttua ja joita ei voi arvostella. 
Monet ihmiset ajattelevat, että he eivät voi kritisoida ideologiaansa, 
koska se on ihmisten ajatusten ulko- tai yläpuolella. Näille ihmisille 
oman ideologian arvostelu on kuin itsemurha. Jotkut ihmiset ja var-
sinkin tiukasti ideologiset ihmiset ovat valmiita antamaan henkensä 
oman ideologiansa puolesta.249 

Islamissa on termi shahadat, joka tarkoittaa kuolemaa oman ide-
ologian eli islamin puolesta. Näille islamin takia kuoleville ihmisille 
luvataan pääsy taivaaseen. Näille ihmisille on taivaassa hyvä paikka ja 
heitä odottaa siellä palkinto.250 Koraanin suomenkielisessä versiossa 
taistelurintaman suurassa numero 4 kirjoitetaan näin ”Totisesti, Ju-
mala rakastaa niitä, jotka hänen asiansa puolesta taistelevat taistelurin-

248 Esim. Sharif Qoraishi 1996, 18–19
249 Ks. Lewis 2003, 29–30.
250 Hjärpe 1992, 106.
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tamassa kuin muodostaisivat lujasti salvatun rakennuksen.”251 Myös 
Jaakko Hämeen-Anttila on poiminut useita Koraanin kertomuksista 
Jihadista eli pyhästä sodasta. Hän tuo esiin esimerkiksi sen, miten Ko-
raanissa luvataan marttyyreille palkkio taivaassa. 252

”157. Vaikka teidät surmattaisiin Jumalan tiellä tai te kuolisit-
te, on Jumalan armoa ja Hänen anteeksiantamuksensa parempi 
kuin teidän rikkautenne. 158. Jos te kuolette tai saatte surman-
ne, kootaan teidät Jumalan luo.”

Kun muslimeille on luvattu näin korkea palkinto, se antaa heille 
voimaa taistella Jumalan ja oman ideologiansa puolesta vaikka kuo-
lemaan asti. Uskontoa kuten islamia ei arvostella tämän maailman 
kriteereiden mukaan. Tämän maallisen maailman jälkeen tuleva lop-
pumaton maailma on tärkeämpi kuin tämä nykyinen maailma. Ne, 
jotka tekevät hyvää ja toimivat ja työskentelevät Jumalan puolesta 
tässä maailmassa, saavat tulevan maailman palkinnon ja paikan tai-
vaassa.253 Niitä, jotka eivät ole jumalallisia tässä meidän maailmassa, 
rangaistaan toisessa maailmassa ja he voivat jopa joutua helvettiin. 

”Sitten olemme antaneet niille, jotka valitsimme palvelijoit-
temme joukosta, kirjan perinnöksi, ja heidän joukossaan on 
sellainen, joka tekee väärin itseään kohtaan; heidän joukossaan 
on myös sellainen, joka on rehellinen, ja heidän joukossaan 
on myös sellainen, joka Jumalan kautta saa etumatkaa hyvissä 
töissä. Tämä on suuri suosionosoitus. He saavat astua Eedenin 
puutarhoihin. Siellä heidät koristetaan rannerenkain, jotka ovat 
kullasta ja helmistä, ja siellä heidän vaatteensa ovat silkistä. Ja 
he sanovat: »Ylistys Jumalalle, joka poisti meiltä murheen. To-
tisesti Herramme on anteeksiantava ja kiitollinen. Hän, joka 

251 Koraani 61: 4.
252 Hämeen-Anttila 2001, 72.
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armossaan antoi meidän asua ikuisessa kodissa, missä mikään 
väsymys ei meitä valta, ja missä mikään raukeus ei meitä val-
taa.» Mutta niitä, jotka ovat uskottomia, odottaa helvetin tuli. 
Sitä ei heiltä lopeteta, niin että he kuolisivat, eikä rangaistusta 
heiltä liennetä. Näin kostamme jokaiselle uskottomalle.”254

Monet islamilaiset naiset ovat kärsineet paljon uskonnon ja tra-
ditioiden painostuksen vuoksi.255 Monet naiset ovat jopa jättäneet 
oman perheensä ja kotimaansa ääri-islamilaisten uhan vuoksi. Heidän 
on kuitenkin vaikea kritisoida omaa uskontoaan ja usein he syyttävät 
vain ihmisiä, jotka eivät osaa käyttäytyä niin kuin uskonto määrää.256 
Ihmiset ja yhteiskunta muuttuvat, mutta uskonto pysyy usein pai-
kallaan. Monien uskontojen kuten islamin on hyvin vaikea muuttua. 
Islamissa asiat ja säännöt on niin voimakkaasti julistettu pyhäksi, että 
kukaan ei voi niitä muuttaa tai soveltaa. Osa naisista on kasvanut tiu-
kassa yhteiskunnassa ja heille on monien vuosien ajan opetettu, että 
uskonto on osa heidän identiteettiään.257 He eivät halua puuttua tä-
hän kipeään asiaan, koska he eivät halua loukata itseään ja muita. 

Vaikka monet naiset lähtevät pakoon uskonnon painostusta, he 
kohtaavat muita heidän kulttuuriaan ja identiteettiään uhkaavia haas-
teita. Heidän on pakko puolustaa joitakin heidän omaan kulttuuriin-
sa liittyviä asioita. Uuden paikan kulttuurimekanismit kutsuvat hänet 
haastamaan ja kilpailemaan ja ne tarjoavat hänelle vain tämän vaihto-
ehdon. Sen takia naisilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin puolustaa 
omaa kulttuuriaan ja uskontoaan, vaikka hän olisi juuri niiden vuoksi 
paennut kotimaastaan. Nainen siis joutuu pakon eteen. Hän pohtii, 
onko parempi muukalaisten edessä puolustaa oman kulttuurin piirtei-

253 Lewis 2003, 30.
254 Koraani 34, 29–30-31-32–33.
255 Ks. Skaine 2002, 124.
256 Ks. Goodwin 1995, 118.
257 Vrt. Kinnunen 1999, 92–99.
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tä vai vastustaa kokonaan omaa kulttuuria ja antaa toisten ajattelevan, 
että he ovat oikeassa.258 

Kaikki naiset eivät ole samanlaisia ja monet heistä puhuvat suo-
raan ja rohkeasti kritisoivat naisia vastaan toimivia. Monet aiemmin 
uskovaiset naiset tuovat esiin oman uskonnon haittoja naisia koske-
vissa asioissa.259 On kuitenkin myös niitä, jotka väittävät, että islamis-
sa ja islamilaisessa maailmassa naiset ovat paremmassa asemassa kuin 
muissa kulttuurissa. Najat Ouakrim kirjoittaa:

”Naisten ja miesten asema islamilaisessa kulttuurissa lähtee sii-
tä perusajatuksesta, että kummatkin sukupuolet ovat saman-
arvoisia, mutta eivät samanlaisia. Islam on kulttuuri, jossa on 
selvimmin vieläkin nähtävillä naisten ja miesten omat alakult-
tuurit.”260

Jan Hjärpe kirjoittaa ääri-islamilaisten naisia koskevista ajatuksis-
ta seuraava: 

”Länsimaissa arvostellaan naisen asemaa islamilaisissa maissa, ja 
muslimit ovat tietoisia tästä kritiikistä. He väittävät mielellään, 
että islamin asenne naisiin on ”edistyksellinen” ja että islam tar-
joa naisille paremman aseman kuin länsimainen elämäntapa. 
He vertaavat toisiinsa tapaa, jolla naista tosiasiassa kohdellaan 
länsimaissa, ja islamilaista ihannetta eli naisen asemaa (oikein 
tulkitun) Koraanin ja sunnan mukaan. He väittävät myös, 
että islamin naisella antama rooli vastaa naisen luontaisia tai-
pumuksia. He tähdentävät, että musliminaisen asemaa ei tule 
arvioida heidän todellisen tilanteensa eikä perinteisen teologi-
an perusteella vaan asiaa tulee tarkastella valittujen Koraanin 

258 Tiilikainen 2003, 142.
259 Ks. esim. Ghorashi 2003, 7, 61.
260 Ouakarim 1998, 11.
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kohtein ja valittujen perimätietojen valossa. Kun Koraanin ja 
perimätietojen tulkinnassa korostetaan islamin naisnäkemyk-
sen edistyksellisyyttä, asenteet muuttuvat vähitellen myös ar-
kielämässä. Vaikka lähteiden esittämä ihanne ei olekaan vielä 
toteutunut, sen uskotaan toteutuvan tulevaisuudessa. Ihmisten 
asenteet muuttuvat, kun naista väheksyvät perimätiedot työn-
netään syrjään ja unohdetaan.”261

Islamilaiset, jotka haluavat tuoda esiin oman uskontonsa me-
nestystä ja paremmuutta, yleensä vertailevat sitä toisten uskontojen 
puutteisiin tai eroihin. Monien on helppo uskoa, että hänen oma us-
kontonsa on puhtaampi kuin muiden kilpailevien ideologien tai us-
kontojen. Joskus he onnistuvat murtamaan tämän voimakkaan tavan 
ajatella, mutta helppoa se ei ole. 262

Monien islamilaisista maista tai kulttuureista peräisin olevien 
ihmisten on vaikea arvostella suoraan omaa nykyistä tai entistä us-
kontoaan. Tämä johtuu hyvin voimakkaasta kasvatuksesta ja jopa 
pelosta, jota monet vuodet on opetettu ihmisille. Monet katsovat, 
että uskontoa ja politiikkaa ei pitäisi yhdistää. Toiset kuitenkin etsivät 
tästä positiivisia puolia haluamatta kuitenkaan mennä liian pitkälle 
politiikan ja uskonnon yhdistämisessä. Ihmiset yrittävät olla suvaitse-
vaisia ja optimistisia ja löytää kaikista asioista myös positiivisia puolia. 
Heidän päämääränään on kertoa, että islam ei ole sellainen kuin sen 
näytetään olevan. Heidän mukaansa monet käyttävät islamia hyväk-
seen poliittisissa tarkoituksissa. Siten näiden ihmisten yrityksenä on 
muuttaa toisten negatiivisia ajatuksia islamia kohtaan ja näyttää siitä 
myös ne puolet, jotka näiden olisi helpompi hyväksyä.263 Tällä on hy-
vät ja huonot puolensa. Hyvä puoli on realistinen arvostelu ja huono 
se, että mennään niin pitkälle, että yritykset muuttuvat propagandaksi 

261 Hjärpe 1992, 114–115.
262 Esim. ks. Shari’ati 1979, 78–79.
263 Ks. esim. Wrigh1 2001, 42.
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ja harhauttavat monien ajatukset. Vaikka he yrittävät puolustaa yhtä 
uskontoa, he antavat siitä negatiivisia käsityksiä muille. Yksinkertai-
sesti sanottuna he uhraavat toisen osapuolen toisen puolen hyväksi. 
Nejat Ouakarimkin vertailee islamia keskiajan Euroopassa vallinnee-
seen kristinuskoon:

”Varhaiskeskiajalla islamilaisen kulttuurialueen naisilla oli huo-
mattavasti turvatumpi asema kuin länsieurooppalaisilla kans-
sasisarillaan. Kun kirkkoisät kiistelivät siitä, onko naisilla yli-
päätään sielua, islamilaisen kulttuurialueen maissa naisilla oli 
huomattavia yhteisöllisiä oikeuksia, esimerkiksi perintöoikeus. 
Keskiajalta asti naisilla on ollut oikeus omaan omaisuuteen 
avioitumisen jälkeen ja etenkin sen purkautuessa. Myötäjäis- 
ja morsiusrahakäytäntö syntyi alun perin turvaamaan naisen 
asemaa tämän siirtyessä avioliiton yhteydessä miehen talou-
teen.”264

Myös tunnettu islamilainen naisaktivisti Fatima Mernissi yrit-
tää myös puolustaa islamia ja kysyy: ”Is Islam opposed to women’s 
rights?”265 Onko islam vastakohta naisten oikeuksille? Hänen mu-
kaansa islam ei ole toisiin uskontoihin verrattuna naisten oikeuksia 
vastaan vaan päinvastoin niiden puolesta. Muut uskonnot ovat nais-
ten oikeuksien kanssa ristiriidassa, mitä islam ei historiallisesti kat-
sottuna ole. Tänä päivänä islamilaisten naisten tilanne on kuitenkin 
toinen. Monien islamilaisten maiden naisten oikeuksia ei voida edes 
vertailla useiden muiden maiden naisten oikeuksiin, koska heillä ei ole 
lainkaan oikeuksia. 

Vaikka islam olisikin varhaisvaiheissaan ollut naisten oikeuksien 
puolesta, nykyaikana asiat ovat toisin ja naisten oikeudet ovat muut-
tuneet hyvin perusteellisesti. Ne eivät enää ole samanlaisia kuin 1400 

264 Ouakrim 1998, 12.
265 Mernissi 1995, vi.
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vuotta sitten.266 Kysymys on siitä, antavatko islamin lait ja säännöt 
naisille mahdollisuuksia kehittää omaa asemaansa vapaasti ja ilman 
miesten patriarkaalista painostusta vai pitäisikö naisten aina odottaa, 
mitä neuvoja islamilaiset kirjat ja johtajat heille antavat siitä, mikä on 
heille oikein. 267 Islamissa Koraani on pyhä, se on suoraan profeetan 
ja Jumalan sanaa, eivätkä muslimit voi olla huomioimatta tärkeintä 
kirjaansa.

Monet islamilaiset tutkijat, kuten edellä tuotu esimerkki osoit-
taa, yrittävät tuoda esiin islamilaisten erilaisuutta muihin uskontoihin 
puolueellisesti. Toiset tutkijat ovat tästä kuitenkin eri mieltä. Kuten 
aikaisemmin on sanottu, on helpompi puolustaa omaa läheistä uskon-
toa ja kritisoida muita uskontoja, joilla ei ole suurta roolia arvosteli-
jan elämässä. Keskiajan osalta se väite, että islamilaisten naisten ase-
ma olisi tuolloin ollut parempi kuin eurooppalaisten naisten, ei pidä 
paikkansa.268 Keskiajalla vanhat naiset ja lesket olivat tärkeitä esim. 
nuorten naisten opettajana.269 Päivi Setälä kirjoittaa:

”Kun naisille annettiin laillinen oikeus vaatia myötäjäisiään ta-
kaisin, tunnustettiin samalla naisen kyky ja oikeus toimia nii-
den omistajana (domina) ja täten muun muassa myydä ja pan-
tata niitä, mikä avioliitossa oli yleensä täysin mahdotonta.”270

Sivilisaatioiden kehityksestä on käsityksiä, joiden mukaan musli-
mimaat eivät ole aina olleet kehittymättömiä verrattuna eurooppalai-
siin maihin. Robert Van De Weyerin teoksen ”Islam ja pyhän sodan 
juuret” mukaan muslimimaat olivat 700-luvulla lähtien 1600-luvulle 
asti kehittyneempiä kuin kristinuskoiset maat. Hän kirjoittaa näin:

266 Vrt. Goodwin 1995, 28, 30.
267 Lewis 2003, 102.
268 Ks. Utrio 2001, 123.
269 Setälä 1996, 19.
270 Setälä 1996, 67.
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”700-luvulta aina 1600-luvulle saakka kristillisen maailman 
ja muslimialueiden välillä matkailleet ihmiset saattoivat huo-
mata, että useimmat muslimit nauttivat mukavista ja vakaista 
oloista, kun taas suuri osa kristityistä kärsi köyhyydestä, tau-
deista ja väkivallasta. Useimmat kalifi t ja sulttaanit tunsivat 
suurta kunnioitusta lakia kohtaan, ja yleensä he hallitsivatkin 
oikeudenmukaisesti – ja rauha vallitsi arabien ja osmanien val-
takunnissa. Näin yksittäiset ihmiset saattoivat viljellä maata 
ja harjoittaa ammattiaan suuremmitta häiriöittä, mistä koitui 
hyötyä kaikille. Lisäksi muslimihallitsijat arvostivat oppinei-
suutta ja erityisesti tieteitä, joten teknologian ja lääketieteen 
kehitys oli vakaata. Sen sijaan Euroopan kuningaskunnat olivat 
yhtenään sodassa keskenään eikä maanviljelyksen feodaalijär-
jestelmä tuottanut riittävästi ylijäämää, jotta se olisi sallinut 
muiden ammattien harjoittamisen. Kirkko puolestaan suhtau-
tui hyvin epäluuloisesti kaikenlaisiin tieteellisiin pyrkimyksiin. 
1600-luvun lopulta lähtien näiden kahden maailman välinen 
suhde alkoi kuitenkin nopeasti kääntyä päälaelleen. Osmanien 
valtakunnassa korkea verotus rasitti kauppiaita ja heikensi si-
ten taloutta. Lisäksi osmanien hallintojärjestelmän virat muut-
tuivat perinnöllisiksi, minkä seurauksena virkakoneistosta tuli 
epäpätevä ja se paisui niin, että hallinnon ylläpitäminen vaati 
yhä raskaampaa verotusta. Sen sijaan pohjoisessa Euroopassa 
kehittyi uusi, pankkiirien ja riskisijoittajien rahoittama kaup-
piasluokka, ja kapitalistinen henki levisi pian myös eteläiseen 
Eurooppaan.”271

Voi olla, että islamilaiset maat ovat olleet joskus paremmassa tilan-
teessa kuin kristinuskoiset maat. Tuonakin aikana monet maat kuten 
Iran kärsivät erilaisten kuninkaitten, kalifi en ja islamilaisten epäoikeu-

271 Van De Weyer 2002, 30.
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denmukaisuuksista. Monet sodat tuhoisivat Irania ja tappoivat tuhan-
sia miehiä ja naisia. Koraani ja islam olivat pyhiä ja niiden vuoksi 
Iran valloitettiin ja sen asukkaat käännytettiin väkivallan avulla.272 
Tämä ei ollut mitenkään oikeudenmukaista ja kalifi en sekä heidän 
harjoittamansa sorron vuoksi monet Iranin intellektuellit ja kirjailijat 
kirjoittivat salaa ja salakielellä. Suuret iranilaiset runoilijat arvostelivat 
islamilaisten kaksinaamaisuutta. Niinpä 1300-luvulla elänyt suuri per-
siankielinen runoilija Hafez kirjoitti ”Uskovaiset johtajat saarnaavat ja 
varoittavat ihmisiä, mutta kun he menevät omiin syrjäisiin paikkoi-
hin, he tekevät itse samalla tavalla kuin väittävät tavallisten ihmisten 
tekevän.” Toisin sanoen Iranissa on ollut vastarintaa islamilaisia vas-
taan jo tuona aikana. Myös islamilaisten kesken oli sotia ja esimerkiksi 
shiialaiset surevat heidän marttyyriaan imaami Husseinia ja hänen 72 
ystäväänsä heidän epäoikeudenmukaisen kuoleman johdosta Karbalan 
autiomaassa Yazid kalifi n sodassa.273 Armas Salonen kirjoittaa eräästä 
Iranin suuresta runoilijasta Abol-Qasem Ferdousista:

”Persian ehdottomasti suurin runoilija Ferdousi (nimi esiintyy 
kirjallisuudessa monessa muodossa, Ferdausi ja Firdausi, mutta 
Ferdousi lienee lähinnä oikea) eli ghaznavidien dynastian toi-
sen hallitsijan Mahmudin (998–1030) aikana. Mahmud oli 
oikeaoppinut sunniitti-muslimi ja hänen mielestään kirjailijoi-
den olisi ollut kirjoitettava arabiaksi, vaikka olivat persialaisia. 
Ferdousi kuitenkin oli ja tunsi olevansa persialainen ja kaiken 
lisäksi hän oli mies, joka ylpeili sillä, että hän oli persialainen, 
koska Persian muinaisuus oli ollut niin loistava. Hän siis tieten-
kin kirjoitti persiaksi ja Mahmud oli hänelle vihainen, sillä hän 
piti kaikkia persian kieltä käyttäviä vääräoppisina šii’iiteinä, joi-
ta hän vihasi sydämen pohjasta”274. 

272 Babani 1991, 24–26. 
273 Ks. Ashura, Ruthven 2000, 180.
274 Salonen 1967, 236.
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Ferdousi275 ei kirjoittanut uskonnosta pelkästään kansallisella yl-
peydellä, jota Iranissa kerrotaan aikanaan olleen arabien valtaa vas-
taan.276 Hänen ja monien muiden runoilijoiden tehtävä oli taistella 
sanan ja kynän avulla ulkomaalaisia miehittäjiä vastaan.277 Tämän 
mukaan on hyvin vaikeaa uskoa, että islamilaisissa maissa uskonnolla 
on ollut auttava rooli yhteiskunnan kehityksessä ja yhteiskunnallisessa 
oikeudenmukaisuudessa. 

Islam vaikuttaa tänä päivänä paljon naisten elämään islamilaisissa 
maissa muiden yhteiskunnallisten tekijöiden rinnalla. Perhe on var-
sinkin islamissa yhteiskunnan perusta.278 Naiset noudattavat jatku-
vasti niitä islamilaisia tapoja, joita on satoja vuosia heille opetettu. 
He myös opettavat ne omille lapsilleen ja niin islamin tavat kulkevat 
eteenpäin sukupolvelta toiselle. Lasten kasvatus islamilaisiksi on si-
ten hyvin tärkeää niille naisille, jotka elävät islamilaisten sääntöjen 
mukaan.279 Maarit Marjeta kertoo tutkimuksessaan Suomessa asuvista 
somalialaisista naisista seuraavasti:

”Uskonnolliset naiset pitävät ensisijaisen tärkeänä lasten kas-
vattamista islamiin. Heidän puheissaan uskonto ja oman kult-
tuurin kunnioittaminen ja ylläpitäminen kietoutuvat toisiinsa 
muodostaen vahvan moraalikoodiston, jolle lasten kasvatus pe-
rustui.”280 

Maarit Marjeta kirjoittaa edelleen, että ”lasten pysymistä ’kuu-
liaisena omalle kulttuurille ja uskonnolle’ pidettiin tärkeänä – olla 
muslimi merkitsi naisille samaa kuin olla somalialainen.”281 Siten 

275 Mackey 1996, 61-65.
276 Ks. Ansari 2003, 15.
277 Ks. Mackey 1996, 41.
278 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 131.
279 Tiilikainen 2003, 179.
280 Marjeta 2001, 94.
281 Marjeta 2001, 95.
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islamilaisuus on musliminaisille yhtä tärkeää kuin kulttuurin muut 
osat. Vaikka nämä säännöt olisivat naisille ja heidän elämälleen kuin-
ka tiukkoja tahansa, he haluavat kuitenkin kasvattaa omat lapsensa 
ja ennen kaikkea tyttärensä islamilaisten sääntöjen mukaan,282 mihin 
kuuluu pukeutuminen islamilaisten naisten pukeutumisnormien mu-
kaisesti.283 

Silloinkin kun perheet asuvat länsimaissa ja valtakulttuurin tavat ovat 
erilaisia kuin kotimaassa, naiset opettavat omille tyttärilleen islami-
laista käyttäytymistä. Vaikka äiti ei itse tuntisikaan täysin islamilaisia 
tapoja, hän kasvattaa lapsensa niiden tapojen avulla, jotka hän hal-
litsee. Lapsen kasvatuksesta islamilaiseksi voidaan sanoa, että islamin 
opetus ja kasvatus on hyvin erilaista, jos nainen ja äiti on koulutet-
tu284 tai toisaalta jos hän on oppimaton ja lukutaidoton. Jos nainen 
on koulutettu, hänen on helpompi soveltaa kasvatusta yhteiskunnan 
kehityksen mukaan. Jos nainen ei osaa lukea eikä kirjoittaa, hän kas-
vattaa lapsensa niiden islamin kokemusten perusteella, jotka hän on 
itse nähnyt ja jotka hänelle on aikoinaan opetettu.285 

Islamilaisissa yhteiskunnissa on myös lukutaitoisia äitejä, jotka 
yrittävät ehdottomasti kasvattaa omat lapsensa islamilaiseksi. Tä-
män taustalla voi olla äidin poliittinen kanta tai vahva uskonnolli-
suus. Tässä ei ole kysymys siitä, että nainen on islamilaisaktivisti tai 
islamilainen poliitikko, vaan kysymys on tavallisista naisista. Yhteis-
kunnan enemmistönä ovat tavalliset naiset, eivätkä naiset, jotka ovat 
erityisesti suuntautuneet uskonnon harjoittamiseen. Vaikka islamilla 
on vahva rooli naisten elämässä, muut yhteiskunnan asiat vaikutta-
vat myös vahvasti islamin uskon ylläpitämiseen. Kun naiset haluvavat 
lapsensa rukoilevan säännöllisesti islamin tapojen mukaisesti, mitä ei 

282 Ks. Tiilikainen 2003, 179.
283 Marjeta 2001, 95.
284 Ks. Kinnunen 1999, 90.
285 Tiilikainen 2003, 182.
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esimerkiksi länsimaissa asuttaessa voida noudattaa aivan täsmällisesti, 
muslimiperheen täytyy siirtää omia rukousaikojaan, kunnes heillä on 
vapaata. Jos musliminainen ja -mies ovat työssä, he eivät välttämät-
tä voi keskeyttää työtään ja lähteä rukoilemaan. Monet lapset jou-
tuvat syrjään ja luopuvat harrastuksistansa islamin vuoksi. He eivät 
voi rikkoa niitä sääntöjä, jotka vanhemmat ovat heille opettaneet. 
Samalla yhteiskunnan vaatimukset ovat kovia eli lapset ovat kaksi-
en vaatimusten välissä; yhteiskunnan ja perheen. Tässä syntyy myös 
identiteettiongelmia. Lapsille kaksi hyvin erilaista kulttuuria asettaa 
vaatimuksia, joita molempia hänen pitäisi noudattaa. 286 Islamilaisessa 
kasvatuksessa länsimaissa on sekä hyvät että huonot puolensa. Hyvää 
on, että lapsi tuntee oman taustansa ja identiteettinsä. Huonoa taas on 
se, että hän joutuu kovaan taisteluun uudessa yhteiskunnassa. Parem-
pi on, että lapselle annetaan tasavertainen kasvatus ja tuki niin, että 
hän voi myöhemmin valita oman tahtonsa mukaan sen tien, mitä hän 
haluaa kulkea.

Kasvatuksessa poikia ja tyttöjä kohdellaan eri tavoin. Heti varhai-
sessa vaiheessa naisten ja miesten maailmat erotetaan ja pojille opete-
taan, että he ovat maskuliineja. 

”Pojat kuuluvat naisten piiriin kiinteästi aina viiteen, kuuteen 
ikävuoteen saakka, jolloin isän velvollisuus pojan kasvattajana 
vahvistuu. Pojat siirtyvät vähitellen miesten joukkoon. Miesten 
ja naisten erilaisesta tehtävästä johtuu myös monia käytännön 
tapoja, jotka koskevat miehen ja naisen välistä suhdetta. Esi-
merkiksi tuntemattoman miehen ei sovi puhutella naista tai 
päinvastoin.”287 

Tytöt kuuluvat naisten piiriin ja heidät opetetaan olemaan aina 
naisten piirissä. Jos tyttö on koulussa, hän käy eri koulua kuin veljen-

286 Ks. Kinnunen 1999, 98–99.
287 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 131.
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sä. Tytöt opetetaan kunnioittamaan veljiään ja pojilla on etuoikeutet-
tu asema. Monissa uskovaisissa perheissä ajatellaan, että tyttö menee 
naimisiin ja liittyy toiseen perheeseen. Mutta kun poika menee naimi-
siin, hän jää vanhempien luo eikä katoa mihinkään. Hän on sen takia 
tärkeämpi, koska huolehtii omista vanhemmistaan myöhemminkin. 
Tyttö on aina muukalainen omassa kodissaan tai tulevassa aviomiehen 
perheessä. Omassa perheessään hän ei ole tärkeä, koska hän menee 
naimisiin ja lähtee kotoa. Aviomiehen perheen parissa hän on taas 
muukalainen, koska on tullut perheeseen. Tyttöjä ei tässä kulttuu-
rissa koskaan täysin hyväksytä niin kuin poikia. Pojat ovat tärkeitä, 
koska he eivät tuota perheelle häpeää, vaikka olisivat toisten naisten 
kanssa sängyssä. Vastaavassa tilanteessa tyttö vie perheen kunnian, jos 
hän menee vieraan miehen kanssa sänkyyn. Tämän vuoksi monissa 
islamilaisissa maissa ja kulttuureissa tapetaan naisia perheen kunnian 
vuoksi. Vaikka mies olisi syyllinen ja raiskaa tytön, rangaistaan tyt-
töä, koska hänet katsotaan syylliseksi. ”Tytöt ja naiset edustavat paitsi 
omaa myös koko perheen kunniaa.”288 Kunnia on se arvo, jonka me-
nettäminen aiheuttaa perheelle häpeää ja yhteiskunnasta eristämistä. 
Tiukassa olevat yhteiskunnan asenteet ovat säädettyjä. Silmät ovat 
auki ja valvovat, kuka rikkoo mitäkin sääntöjä ja sen jälkeen eristetään 
sääntöjä rikkovat. Kun varastaminen on rikos ja häpeä islamilaisessa 
yhteiskunnassa, niin tytön ja naisten avioliiton ulkopuolisen seksin 
harrastaminen on vaarallisempaa.289 Jos tämä tapahtuisi perheessä, he 
olisivat merkittyjä ja heidät leimattaisiin erilaiseksi ja likaiseksi toisin 
kuin puhdas muslimiperhe, joka pitää kiinni omasta kunniastaan.

Monissa maissa yritetään tavallaan hävittää naisten oleminen osa-
na yhteiskuntaa. Näissä yhteiskunnissa naiset pakotetaan piiloon, ole-
maan yhteiskunnassa näkymättömissä. Heidät syrjäytetään eikä hei-
dän roolistaan puhuta mitään. Monissa maissa, joissa uskonnolla on 
määräävä asema yhteiskunnassa, naiset on suorastaan pakotettu koti-

288 Ouakrim 1998, 12.
289 Vrt. Turabi 1994, 37.
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arestiin. Naisista ei juuri puhuta ja heidän työnsä saavutukset varaste-
taan. Vaikka naisia ei voida fyysisesti hävittää, mentaalisesti heitä on 
vahingoitettu niin, että heillä ei olisi mahdollisuutta toimia, synnyttää 
ideoita eikä harjoittaa yhteiskunnallista aktiivisuutta. Näissä yhteis-
kunnissa naiset olemassa, mutta he ovat miesten asettamissa kahleissa 
eivätkä he voi toimia millään tavoin ilman miesten suostumuksia.290 

Yhteiskunta on jaettu kahteen osaan, naisten ja miesten piireihin. 
Naisten piiri on kotona ja miesten piiri sen ulkopuolella. Mies voi 
astua ja astuu kodin ja naisten piiriin, mutta naiset eivät voi olla mies-
ten piirissä. Islamissa yhteiskunta on niin syvästi jaettu, että mies ja 
nainen voivat olla yhdessä vain perheessä ja avioliitossa, muuten naiset 
ja miehet on erotettu hyvin toisistaan, eivätkä he voi olla tekemisissä 
toisten kanssa.291 Koraanin Valon Suurassa kerrotaan, että naisten pi-
täisi välttää tuntemattomia miehiä: 

”Sano myös uskovaisille naisille, että he hallitsisivat katseensa 
ja varoisivat jäsentään eivätkä näyttäisi suloaan paitsi sitä, mikä 
siitä aina on näkyvissä! Ja heidän tulee heittää huntunsa poven-
sa päälle eikä näyttää suloaan muille kuin miehilleen tai isilleen 
tai miesten isille tai pojille tai miestensä pojille tai veljilleen 
tai veljiensä pojille tai sisariensa pojille tai naisilleen tai niille 
orjille, jotka ovat heidän oikean kätensä vallassa, tai sellaisille 
miesraukoille, joilla ei ole siihen vetoa, tai lapsille, jotka eivät 
ole tietoisia naisten alastomuudesta. Heidän ei myöskään tule 
polkea jaloillaan niin, että korot huomataan, jotka he kätkevät. 
Kääntykää Jumalan puoleen kaikki te uskovaiset, että kukaties 
teistä tulisi onnellisia!”292 

290 Ks. esim. Rashid 2001, 105–116.
291 Ks. Husseinian 1998, 183–184.
292 Koraani 24: 31.
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Koraani varoittaa myös miehiä, mutta vain heidän katsettaan ja 
käsiään. Miesten pitäisi olla varovaisia, että heidän katseensa ei jou-
tuisi tuntemattomien naisten alastomaan vartaloon. Miehiä myös 
kielletään koskemasta muita naisia ja varastamasta tavaroita. Nämä 
ovat islamin moraalisia käskyjä, joita muslimien pitäisi noudattaa tar-
kasti, muutoin islamin mukaan Jumala rankaisee heitä, jotka näitä 
käskyjä rikkovat. Islamissa naisille on annettu tehtävät, joita he ei-
vät saisi rikkoa.293 Tällainen on esimerkiksi omien ruumiinjäsenten 
paljastaminen muille tuntemattomille miehille. Tämän takia monet 
naiset eivät voi työskennellä kodin ulkopuolella. Jotkut voivat kieltäy-
tyä paljastamasta omaa ruumistaan lääkärille. Tämän vuoksi monissa 
fundamentalistisissa islamilaisissa maissa yritetään vähentää miesten ja 
naisten kontakteja terveydenhoitoalalla.294 

Avioliitto on naisten ja miesten ainoa keino lähestyä toisiaan seksuaa-
lisesti. Ilman avioliittoa sukupuolielämän harrastaminen on kielletty. 
Jos nainen ja mies harrastavat seksiä ilman avioliittoa, heitä rangais-
taan ankarasti. Naimisissa olevien naisten ja miesten rangaistukset 
ovat vielä ankarampia ja heidät voidaan islamilaisissa maissa kivittää 
kuoliaaksi.295 Nykypäivänä monissa maissa, joissa islamilaiset lait ovat 
voimassa, naisia ja miehiä kivitetään. Uhrit laitetaan säkkeihin, heidät 
kaivetaan maahan puolta vartaloa myöten sopivalla aukiolla tuomion 
täytäntöönpanoa varten. Uhri haudataan tiukasti kuoppaan ja islami-
laisen tuomiorituaalin jälkeen heitä päin heitetään kiviä kunnes uhri 
kuolee. Tämä rangaistus laitetaan käytäntöön avoimesti ja kaikki ih-
miset voivat siihen osallistua, jopa lapset. Päämääränä on, että ihmiset 
näkisivät tämän ja välttäisivät tämäntapaiset rikokset.296 Islam on nos-

293 Ks. Turabi 1994, 37.
294 Ks. Husseinian 1998, 152.
295 Ks. Skaine 2002, 62.
296 Iranissa nykyinen islamilainen valtio käyttää tätä rangaistusta, joka nimi on 
”sangsar”. Tämä on herättänyt paljon arvostelua maailmalla ja erityisesti ihmisoikeus-
järjestöt ovat sitä arvostelleet.
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tanut avioliiton hyvin tärkeään asemaan ja sen paikka on niin pyhä, 
että sitä ei voi rikkoa kuten John B. Taylor kirjoittaa: 

”Aviorikoksesta rangaistaan ruoskimalla sekä rikkonut mies 
että nainen melkein kuoliaaksi (katso suura 24 jne. 2), mikäli 
he ovat vapaaehtoisesti tunnustaneet tai että rikoksella on neljä 
luotettavaa todistajaa.”297

Koraanin mukaan naisten elämä on miesten palvelua. Naisten pi-
täisi palvella uskollisesti omaa miestään ja antaa miehelle, mitä hän 
haluaa.298 Jan Hjärpe toteaa: ”Avioliitossa nainen ei saa kieltäytyä sek-
suaalisesta kanssakäymisestä aviomiehensä kanssa.”299 Nainen ei voi 
kieltäytyä seksistä, jos mies sitä haluaa. Kun mies tahtoo lähestyä vai-
moaan, hän pitäisi olla aina valmis. Mies voi tehdä vaimolleen mitä 
tahtoo, koska nainen on hänen omaisuuttaan ja hän määrää, mitä ja 
miten vaimon kanssa toimii. Koraanissa sanotaan:

”Vaimonne ovat teidän peltonne; käykää siis pelloillenne niin 
kuin tahdotte, mutta tehkää ensin jotakin sielujenne hyväksi ja 
pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että joudutte kohtaamaan hänet. 
Ja julistakaa hyvää sanomaa uskovaisille.”300

Koraani myös kieltää monet teot perheessä. Se antaa miehelle va-
paat kädet tehdä vaimolleen mitä hän tahtoo, mutta se asettaa muuta-
mia rajoituksiakin. Sukupuolielämän harrastamiseen on omat rituaalit 
ja ajat, eikä sitä ei voi harrastaa rukouksen tai paaston aikoina. Naista 
ei myöskään saa lähestyä kuukautisten aikana, koska häntä ei pidetä 
silloin puhtaana. Koraanissa sanotaan: 

297 Taylor 1980, 22.
298 Sharif Qhoraishi 1996, 85.
299 Hjärpe 1992, 115.
300 Koraani 2: 223.
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”He kysyvät sinulta myös kuukautisista. Sano: »Ne ovat vau-
riotiloja; välttäkää siis naisia, joilla on kuukautiset, älkääkä lä-
hestykö heitä kunnes he tulevat puhtaaksi. Mutta kun he ovat 
tulleet puhtaaksi, menkää heidän luokseen, niin kuin Jumala 
on teille käskenyt. »Totisesti Jumala rakastaa niitä, jotka kään-
tyvät hänen puoleensa, ja hän rakastaa niitä, jotka pitävät itsen-
sä puhtaina.”301 

Sanotaan jopa, että naisten ei tämän takia tarvitse rukoilla niin 
kuin miesten. 302 Naiset menettävät paljon kunniaansa ja oikeuksian-
sa, koska he synnyttävät ja heillä on kuukautiset. Vaikka nainen olisi 
kuinka uskovainen tahansa ja haluaisi toimia islamin mukaan, hän-
tä ei hyväksytä täysin niin kuin miestä. Naisten fyysiset ominaisuu-
det ovat esteenä tasa-arvolle ja oikeudenmukaisuudelle. Esimerkiksi 
naisten rukouksia ja rituaaleja ei pidetä niin tärkeänä kuin miesten. 
Rituaalivelvollisuus pitää miehet etuoikeutettuina. Naisilla on heidän 
ruumiillisten ominaisuuksiensa kuten kuukautisten takia vähemmän 
velvollisuuksia. Jan Hjärpe toteaa peitellysti näin:

”Rituaalivelvollisuudet sitovat miestä enemmän kuin naista, 
mihin osaltaan ovat syynä rituaalista puhtautta koskeva mää-
räykset. Tämä esitetään usein ’naisen etuoikeutena’; naisilla on 
vähemmän uskonnollisia velvollisuuksia kuin miehellä, sillä 
naisilla on omat perheeseen liittyvät velvollisuutensa.”303

Naiset voivat vain noudattaa perheen velvollisuuksia, eikä heitä 
velvoiteta rituaaleihin. Islamin mukaan naisten tehtäviä ovat synnyt-
täminen ja kodin askareista huolehtiminen.304 

301 Koraani 2: 222.
302 Ks. Mustanoja 1999, 164.
303 Hjärpe 1992, 115.
304 Parviola & Peura & Vaaramo 1993, 131.
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Islam rajoittaa muslimien avioitumista ei-muslimin kanssa. Avioliitos-
ta muun kuin islaminuskovaisen kanssa määrätään Koraanissa Hiehon 
suurassa numero 220 suomenkielisessä versiossa näin:

”Älkää naiko monijumalaisia naisia, elleivät he tule uskoon. 
Uskovainen palvelustyttökin on parempi kuin monijumalai-
nen nainen, vaikka tämä teitä enemmän miellyttäisikin. Älkää 
myöskään ottako miehiksenne monijumalaisia, elleivät he tule 
uskoon, sillä uskovainen orjakin on parempi kuin monijuma-
lainen mies, vaikka tämä teitä enemmän miellyttäisikin.”305 

Islam sallii avioliiton vain islamilaisten kesken. Islamin mukaan 
avioliitto on tärkeä ja pyhä, ja se pitäisi solmia islamilaisten sääntöjen 
mukaan. Yksi niistä on esitetty edellä Koraanista otetusta tekstistä.

305 Koraani 2: 220.
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3. Iranilainen yhteiskunta

Vallassa olevat kuninkaat ja valtajärjestelmät ovat olleet vahvoja te-
kijöitä ja vaikuttajia Iranin kehityksessä eteen- tai taaksepäin. Tässä 
luvussa käsitellään Iranin historiaa, uskontoja, valtaa ja opposition 
toimintaa. Iranin historia, uskonto ja politiikka ovat kolme element-
tiä, jotka vaikuttavat yhteiskunnan kautta naisten asemaan ja oikeuk-
siin. Iraniin liittyvässä tutkimuksessa on myös tärkeä ottaa huomioon 
nämä kolme asiaa. Historiallinen katsaus antaa meille tietoa vallan 
toiminnasta. 

Naisillakin on oma historiansa Iranissa. Tätä historiaa ei ole suo-
raan kirjoitettu, vaan se pitää poimia muista Iranin asioita laajemmin 
käsittelevistä teksteistä. Shiialaisuus ja vuoden 1979 vallankumous 
ovat myös asioita, joihin tässä luvussa perehdytään. Ne ovat tärkeitä, 
sillä vuosi 1979 toi valtaan shiialaiset papit. Naiset ovat yhteiskunnan 
toinen puoli. Heidän vaikutuksensa yhteiskunnan kehityksessä on 
suurta ja siihen keskitytään tässä kappaleessa. Se tuo esiin, että naisten 
toiminta ja osallistuminen ovat suuria, mutta heidän yhteiskunnalliset 
saavutuksensa Iranissa eivät ole kuitenkaan niiden mukaisia.

3.1. Katsaus Iranin historiaan

Iran on ollut aina tekemisissä sodan ja rauhan tekojen kanssa. Ira-
nilaiset ovat kokeneet useiden muiden valtioiden hallintaa ja heidän 
uskontonsa on vaihtunut monta kertaa. Iranin valtion alue ja ajat ovat 
muuttuneet ja esimerkiksi osa asukkaista on pakotettu muuttamaan 
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muualle pois kotiseudultaan. Esimerkiksi osa kurdeista on siirretty 
Kurdistanista Khorasaniin ja Qochaniin. Nader Shaahi, joka tuli val-
taan vuonna 1726 ja hyökkäsi Bakhtijarin heimoa vastaan, karkotti 
300 perhettä Khorasanin alueelle. Muhammed Reza Pahlavi ihaili Na-
der Shaahia ja kirjoitti hänestä näin:

”Mutta shaahi Nadir, jolle historia on antanut nimen ’Persi-
an Napoleon’ loi jälleen meille loiston ja voiman. Alistettuaan 
pohjoisen kapinalliset Mashhadissa ja Heratissa, voitettuaan 
Ashrafi n ja valloitettuaan takaisin Isfahanin (1729) hän ajoi 
turkkilaiset kahteen otteeseen tiehensä ja kääntyi venäläisiä vas-
taan, jotka kuitenkaan eivät halunneet kohdata häntä ja luo-
puivat valloituksistaan. Tämän jälkeen shaahi Nadir hyökkäsi 
Kandahariin ja valloitti sen. Sitten oli vuorossa Kabul.”1 

Nämä kuninkaat hyökkäsivät myös naapurimaihin ja miehittivät 
niitä. He raunioittivat maat oman valtansa vuoksi ja tappoivat niiden 
asukkaita. Niin kuin Iranin miehittäjät ovat tehneet näin Iranille, sa-
maa on myös Iran tehnyt miehittämilleen maille. Jos kyseisten maiden 
kuninkaat ja asukkaat vastustivat hyökkäystä, se oli hyvä syy tuhota 
maa ja tappaa sen asukkaat. Tässäkin naiset ja lapset olivat uhreja, 
sillä heidän omaisiaan on viety sotaan tykin ruuaksi ja vastustajalta on 
otettu sotasaaliina tavaraa kuten aseita ja kultaa. Yksi näistä muihin 
maihin hyökänneistä kuninkaista on Nadir Shaahi eli ”Persian Na-
poleon”, jota Muhammed Reza Pahlavi on kehunut kirjassaan. Nämä 
hyökkäykset ja sodat ovat samanlaisia, koska tavalliset maaseudun ja 
kaupunkien asukkaat aina kärsivät. Miehet vietiin sotiin sotilaiksi, 
naiset ja lapset jäivät kotiin ja joutuivat vieraiden sotilaiden uhreiksi. 
Heitä tapettiin tai raiskattiin, koska he olivat hyökkäyksen kohteena 
olevan maan asukkaita ja heidät pitäisi tappaa tai ottaa sotasaaliiksi. 

1 Pahlavi 1980, 20.
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Nadir Shaahi hyökkäsi Intiaan2 ja miehitti maan vuonna 1738.3 Kun 
Delhissä noustiin kapinaan ja monet iranilaiset saivat surmansa, Nadir 
Shaahin sotilaat hänen käskystään hyökkäsivät kaupunkiin, tappoivat 
osan asukkaista, polttivat kaupunkeja ja ryöstivät asuntoja. Delhissä 
sana ”Nadir Shaahi” merkitsee verilöylyä.4 Myös Armas Salonen kir-
joittaa Nadir Shaahista näin:

”Nadir sai Persian valtakunnan yhtä laajaksi kuin se oli safa-
vidien loistoaikana. Hän marssi myös Intiaan ja sai suurmo-
gulilta eräitä Induksen provinsseja. Vuonna 1739 hän valloitti 
Lahoren ja sen jälkeen Delhin. Hän marssi myös Kaukasiaan ja 
joutui murhayrityksen kohteeksi. Häntä vastaan tehtiin myös 
kapinayritys ja hän kukisti sen niin verisesti, että kerrotaan 
pääkallopyramidien reunustaneen hänen marssiteitään. Hänet 
murhattiin vuonna 1747 ja Persia vapautui hirmuvaltiaasta.”5 

Valta on tehnyt monesta johtajasta ja kuninkaasta hirmuhallit-
sijan. He ovat olleet kuin villieläimiä, jotka ovat janonneet verta ja 
kostoa. He ovat pitäneet itseään vahvoina henkilöinä, joilla on oikeus 
hallita ihmisiä maan päällä. Heidän valtansa oli pyhää ja kaikkien piti 
noudattaa ja kunnioittaa sitä. Jos hyväksyy kuninkaan vallan, astuu 
polvilleen hänen valtansa eteen, kaikki on hyvin. Jos joku asia ei ole 
kuninkaan mielestä kunnossa eikä hänen mielensä mukaista tai jos 
joku asia on häntä vastaan, tällöin hänen vihansa on lähtenyt liikkeelle 
ja hän on surmannut läheisiä tai kaukaisempia ihmisiä. Kuninkaalle 
maa on ollut hyvin tärkeä, koska se on ollut kuin hänen omaisuutta, 
jonka pyhyyttä kukaan ei ole voinut rikkoa.6 

2 Ks. myös Mackey 1996, 125.
3 Ks. myös Wolpert 1997, 173.
4 Sykes 2004, tonen osa, 258. 
5 Salonen 1967, 206.
6 Ks. myös Paastela 2000, ensimmäinen nide, 63. 
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Kuninkaitten pyhä alue oli arvokkaampi kuin tavallisten asukkai-
den ja talonpoikien henki. Kuninkaat eivät ainoastaan murhanneet 
toisten maiden asukkaita, vaan myös oman maan naiset ja lapset ovat 
kärsineet heidän sodistaan ja kuninkaiden kostosta. Osa sotilaista ja 
komentajista ei edes ottanut huomioon oman maan kansalaisia. Kun 
monet heistä ovat tehneet näin muiden maiden asukkaille, osa heis-
tä on tehnyt myös iranilaisille vastaavanlaisia murhia ja hirmutekoja. 
Kun voittaja pääsi mihin tahansa paikkaan, hänen kostonsa suuntau-
tui sen asukkaita kohtaan. Nämä teot ovat olleet niin raakoja, että 
tänä päivänä on hyvin vaikeaa hahmotta tai uskoa niihin. Miten yksi 
valloittaja voi olla niin raaka, että tekee niin kovia ja epäinhimillisiä 
tekoja? Nämä ovat kuitenkin edelleen historiaa. Aqha Mohammed 
Khan oli ensimmäinen Gajarin suvun kuningas vuonna 1794 ja hän 
miehitti Kermanin kaupungin Keski-Iranissa. Tuolloin hän käski ot-
taa pois ja tuoda hänelle 20 000 asukkaiden silmäparia. Percy Sykes 
kirjoittaa tästä aiheesta:

”Kerman was treated with almost inconceivable cruelty. Not 
only were its women handed over to the soliery, who were en-
couraged to rape and to murder, but the Kajar victor ordered 
that twenty thousand pairs of eyes should be presend to him. 
Th ese he carefully counted, and then he remarked to the offi  cer 
charged the atrocious task, ”Had one pair been wanting, yours 
would have been taken!” Th us almost the entire male popula-
tion was blinded, and their women were handed over to the 
soldiery as slaves.”7 

Myöhemmin Agha Muhammed Khan käski Bamin kaupungissa 
rakentaa tornin 300 sotavangin päästä sen jälkeen, kun heidän päänsä 
oli irrotettu vartaloista. Tällaisin keinoin osa kuninkaista oli päässyt 
valtaan ja kohdellut iranilaisia. Tavalliset ihmiset, varsinkin naiset ja 

7 Sykes 2004, toinen osa, 288.
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lapset, ovat hyvin helposti joutuneet sotien ja kuninkaitten vihan uh-
reiksi.

Iranissa on vaikuttanut kaksi vahvaa valtiollista järjestelmää, ku-
ningasvalta ja uskonnollinen eli islamilainen valta. Myös ulkomaiset 
suurvallat ovat vaikuttaneet Iranin tilanteeseen. Ulkomaiset valtiot 
ovat hyökänneet Iraniin ja tuhonnet sitä kuten Aleksanteri Suuri, 
Mongolia, Afganistan, arabimaat ja Venäjä. Uskonto on ollut aina val-
lan varjossa ja sillä on ollut voimakas vaikutusvalta. Farrokh Moshiri 
kirjoittaa, kuinka uskonto vaikuttaa Iraniin ja johtaa vuoden 1979 
vallankumoukseen: 

”Hence, accepting the importance of the religious dimension 
of the Iranian revolution, many observers have attempted to 
discuss the roots of the religious position to the shah, or to 
introduce the doctrine of Imami shi`i theology to the western 
world. Yet little or no attention has been given to the roots of 
religious infl uence on the Iranian population.”8

Arabit toivat Iraniin omaa kulttuuriaan ja se onkin vaikuttanut 
Iraniin laajasti. Arabit valtaisivat Iranin verisesti ja tuhosivat paljon 
iranilaista sivistyneistöä. Kaupunkeja tuhottiin ja kuten sanottu, yksi 
maailman tärkeimmistä ja suurimmista kirjastoista tuhoutui arabien 
hyökätessä Iraniin. Tämän jälkeen arabikulttuuri ja sen uskonto, is-
lam, ovat vaikuttaneet Iranissa tähän päivään asti ja vaikuttavat edel-
leen. Valtiollisesti islamilainen tasavalta alkoi vuoden 1979 iranilais-
ten vallankumouksessa Muhammed Reza Pahlavia vastaan. Pahlavien 
aikana Iranin politiikassa oli hyvin monia konfl ikteja, koska maata 
hallitsi yksinvaltias, joka yritti hallita maata pakkokeinoilla. Iranissa 
kuninkailla on ollut vahva ja jumalallinen asema. Yksi Muhammed 
Reza Pahlavin aikainen iskulause ja symboli oli ”jumala – kuningas 
– isänmaa”.

8 Moshiri 1985, 2.
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Iran on vanhana maana ollut kauan komentajien ja kuninkaiden 
maa. Kuninkaat ovat tulleet toinen toisensa perään ja hallinneet maa-
ta omin keinoin. Heidän valtansa on osa historiaa ja sitä pidetään 
tärkeänä Iranissa.9 Vaikka historiassa on ollut monia muita vaikutuk-
sia, kuninkaitten olemassaolo on hyvin tärkeää. Ihmisten keskuudessa 
historiaa kutsutaan esimerkiksi shaahin isän ajasta, shaahin ajaksi tai 
Khomeinin ajaksi, sillä iranilaisille on opetettu kuninkaiden ja joh-
tajien olevan hyvin tärkeitä. Kuninkaat ja johtajat ovat rakentaneet 
niin paljon omaa kunniaa ja valtaa tavallisten ihmisten kustannuksella 
koko historian ajan, että nykypäivänä iranilaiset luottavat usein soke-
asti johtajiin tai korkeassa asemassa oleviin henkilöihin.10 

Kuningasvallalla on pitkä perinne Iranissa, sillä se alkaa noin 500 
vuotta ennen kristillisen ajanlaskun alkua. Se alkoi ”Hekhamanishin-
suvusta polveutuvan Kurokshen eli kreikkalaisittain Kyyroksen julis-
tautuessa kuninkaaksi vuonna 559 eKr.”11 Erilaiset hallitsijaperheet ja 
kuninkaat ovat Iranissa vaihtuneet. Kuningasvalta alkoi Hekhamenis-
hiesta ja päättyi Pahlavien valtaan. Islam levisi Iraniin noin 600 vuotta 
kristillisen ajanlaskun alun jälkeen. Arabit hyökkäsivät Iraniin ja siitä 
lähtien islam on vaikuttanut Iraniin ja iranilaisten elämäntapoihin. 
Armas Salonen kirjoittaa: ”Valloittaessaan Persian vuonna 644 ara-
bialaiset eivät voineet aavistaakaan, että he sata vuotta myöhemmin 
tulisivat olemaan persialaisten hallitsemia.”12 

Historian kirjoittamisessa on omat ongelmansa. Monet haluavat kir-
joittaa ja tulkita historiaa omien ajatusten ja ideologian perusteella. 
He eivät ota huomioon historian kokonaisuutta, vaan ottavat siitä so-
pivia osia ja suurentavat niitä, jotka palvelevat heidän omia etujaan. 
Tällainen historian kanssa työskentely vie paljon todellisuudesta ja 

9 Ks. esim. Salonen 1967, 15.
10 Ks. esim. Helsingin Sanomat 19.7.2004.
11 Salonen 1967, 7. 
12 Salonen 1967, 189.
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harhauttaa ihmisiä niin, että he eivät tiedä, mikä on totuus. Iranin 
historiasta on joskus vaikeaa tietää, mikä on ollut oikein tai mikä ei. 
Iranin historiaa on kirjoitettu kauan ja se tunnetaan jo Akhamenshin 
ajalta. Iranissa meedialaiset ovat olleet vallassa ennen Akhamenshin 
aikaa. Yhteiskuntatieteiden tohtori Golmorad Moradi kirjoittaa: 

”Niin kuin historia on kertonut, kurdit polveutuvat meedia-
laisista. He rakensivat vuonna 708 tai 701 eKr. ensimmäisen 
meedialaisen imperiumin Houkhoshtren johdolla ja rakensivat 
Hegmatanehin, jota nykyisin kutsutaan Hamedan kaupungiksi, 
ja julistivat sen omaksi pääkaupungikseen. Myöhemmin, noin 
2600 vuotta sitten (vuonna 612 eKr.), he ottivat haltuunsa syy-
rialaisten historiallisen pääkaupungin Neinavan ja laajensivat 
vahvaa meedian valtakuntaa Hukhoshtran johdolla.”13 

Moni Iranin kovista persialaisista nationalisteista ajattelee, että 
Iran on ollut vain persialaisten maa. Myös Muhammed Reza Pahlavi 
painotti enemmän Akhamaneshijin suvun roolia Iranissa. Tämä joh-
tuu siitä, että osa ajattelee persialaisten olleen Iranissa ensimmäisenä, 
minkä vuoksi Irania kutsutaan Persiaksi.14 Tämän perusteella monet 
ei-persialaiset kansat jäävät sivuun ja heidän sukujensa roolia Iranissa 
vähätellään. Muhammed Reza Pahlavi kirjoittaa Iranin historiasta:

”Selviytymisemme kahden tuhannen vuoden jälkeen voittaja-
na niiden kansojen joukosta, jotka taistelivat Mesopotamiasta, 
johtui kahden indoeurooppalaisen väestönosan, meedialaisten 
ja persialaisten vaikutuksesta. Akhemenidien hallitsijasuku 
(559–330 eKr.) loi suurimman siihen asti tunnetun valtakun-
nan, joka ulottui Mustaltamereltä Keski-Aasiaan ja Intiasta Li-

13 Moradi 1999, 11.
14 Ks. myös Mackey 1996, 2.
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byaan. Se oli myös maailman ensimmäinen todellinen imperiu-
mi, jossa yksi ainoa johtaja hallitsi lukusia eri kansoja.”15 

Tohtori Golmorad Moradi antaa meedialaisille suuremman roolin 
sekä puolustaa heidän rooliaan Iranin historiassa ja sen rakentami-
sessa. Hän myös kiistää Pahlavien historiantulkinnan. Koska Pahlavit 
itse olivat persiankielisiä, saattoi olla, että he halusivat antaa omalle 
kielelleen enemmän mainetta ja vahvemman aseman sekä syrjäyttää 
muut suvut ja kielet. Golmorad Moradi kirjoittaa meedialaisten roo-
lista Iranissa ja tuo esimerkiksi siitä, mitä kreikkalainen Herodotos on 
kirjoittanut meedialaisista. Sen jälkeen hän tekee johtopäätöksiä: 

”Herodotos, tunnettu historian isä, kirjoittaa meedialaisten val-
lasta: ’Meedialaiset olivat kansa Länsi-Iranissa. He rakensivat 
ensimmäisen imperiumin koko muinaisen Iranin alueelle 800-
luvulla eKr. Vanhan ajan lopulla heitä kutsuttiin arjalaisiksi.’ 
Niin Iranin historian alku on Neinvan kaupungin miehityk-
sessä ja tunnetussa meedialaisten imperiumissa. Se ei ole niin 
kuin Muhammed Reza Shaahi yritti väittää sen alkaneen Hek-
hamenshien vallasta.”16 

Myös Armas Salonen antaa persialaisille suurimman roolin Iranin 
historiassa. Tämänkaltainen historia on julistettu Iranin viralliseksi 
historiaksi ja se on kirjoitettu virallisena historiana Iranin poliittisesta 
elämästä, joka on ollut yli 2500 vuotta kuninkaiden ja heidän suku-
jensa vallan alla. Armas Salonen jakaa Iranin historian neljään kau-
teen: 1) Elamin valtakunta, 2) Akhemeneidien valtakunta, 3) Seleu-
kiedien, Parttilaisten ja Sassanidien valtakunnat ja 4) Islamin aika.17 

15 Pahlavi 1980, 14.
16 Moradi 1999, 12. Ks. esim. Herodotos 1992, 55.
17 Salonen 1967, 15.
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Näiden kausien sisällä on monta muuta jakaumaa ja monet erilaiset 
perheet ovat olleet vallassa Iranissa. Ennen vuoden 1979 Islamilaista 
vallankumousta hallitsi Pahlavin kuningasperhe. Sitä ennen oli val-
lassa Qajarin perhe, ennen sitä Zandit, josta Karim Khane Zand oli 
vallassa vuosina 1750–1779, mutta joka ei nimittänyt itseään kunin-
kaaksi eli shaahiksi. Hän oli kuitenkin Iranin kuningas 29 vuotta.18 
Muhammed Reza Pahlavi kirjoittaa:

”Shaahi Naderin Afsharia seurasi Zandin hallitsijasuku (1757–
1794), joka antoi meille Karim Khanin (1757–1779). Tämä 
kutsutti itseään ’orjien puolustajaksi’. Zandin hallitsijasuku 
päättyi uuteen sisällissotaan, jonka ansiosta Kadjarien hallitsija-
suku nousi valtaan (1794–1925).”19 

Nämä suvut ja perheet jatkuvat ja vaihtuvat Iranin historiassa. 
Heistä viimeinen olivat Pahlavit eli isä Reza Khan tai Reza Shaahi 
ja hänen poikansa Muhammed Reza Pahlavi. Iran ja sen historia on 
täynnä kuninkaitten valtaa ja vaikutusta Iranin kohtaloon. Heitä on 
jopa pidetty jumalina ja he ovat määränneet totalitaarisesti iranilaisten 
elämää ja kohtaloja. He kävivät sotaa ja solmivat rauhan milloin ha-
lusivat. Qajarin suvun ja Fath Ali Shaahin vallan aikana jotkut Iranin 
alueet kuten Baku, Shirvan, Qarabaqh, Shaki jne. menetettiin Venä-
jälle. Tämä tapahtui 25. lokakuuta vuonna 1814 ”Golostanin sopi-
muksella”. Tuolloin Iran hävisi sodan Venäjälle ja rauhansopimuksessa 
Iranin piti antaa osa maa-alueestaan Venäjälle ja samoin Iranin piti 
luopua vaikutusvallasta Georgiassa ja Dagestanissa, Abhasiassa, Min 
Geriassa, Imrishassa. Iran myös hyväksyi, että sillä ei olisi Kaspian-
merellä merivoimia.20 Jälleen vuonna 1828 Iranin hävittyä sodan Ve-

18 Sykes 2004, toinen osa, 279.
19 Pahlavi 1980, 21.
20 Sykes 2004, toinen osa, 309.
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näjälle solmittiin rauhansopimus, joka oli nimeltään Turkmanshain 
sopimus. Siinä Iran menetti Erivanin ja Nahitshevanin Venäjälle ja 
Iranin piti maksaa Venäjälle 3 miljoonaa liiraa sotakorvauksena.21 
Vaikka Iran oli välillä ollut vahva ja suuri valtio, välillä se on ollut 
niin heikko, että naapurit ja suurvallat ovat voineet vaikuttaa sen koh-
taloon tai miehittää sen alueita. Muhammed Reza Pahlavi kirjoittaa 
Iranin maa-alueiden menettämisestä muille valtioille:

”Tällöin Persia joutui sekasortoiseen hajoamistilaan, joka oli 
sitäkin tuhoisampi, kun se tapahtui yhtä aikaa läntisten suur-
valtojen teollistumisen kanssa. Toisin sanoen saavuttaessaan 
taloudellisen ylivallan ne aloittivat kolonialismin kauden. Sa-
manaikaisesti kun länsivallat valtasivat – taloudellisesti, sotilaal-
lisesti tai poliittisesti – maailman neljä osaa. Me menetimme 
Kaukasian maakunnan (Gulistanin (1813) ja Turkmenistanin 
(1828) sopimuksilla) Venäjälle, Heratin maakunnan Afganista-
nin kuningaskunnalle, jonka Iso-Britannia pakotti meidät tun-
nustamaan (Pariisin sopimus 1857) sekä Mervin maakunnan 
koillisessa venäläisille. Ja lopulta vuonna 1872 Seistanin maa-
kunta jaettiin Afganistanin ja Persian kesken Fath Ali Khan, 
kadjaarihallitsija vuodesta 1797 vuoteen 1834, yritti vallata 
Georgian takaisin.”22 

Iranin historia ei anna iranilaisille ainoastaan kunniaa, vaan se an-
taa myös hyvin paljon häviöitä ja menetyksiä. Kuninkailla oli suuri 
rooli näissä tapahtumissa, koska he olivat Iranin autoritaarisia hallitsi-
joita. Heidän puheensa ja päätöksensä olivat rikkumattomia ja ne oli 
hyväksyttävä sellaisenaan. 

21 Sykes 2004, toinen osa, 320.
22 Pahlavi 1980, 22.



178 Iranin naisten asema

3.2. Pahlavien vallan aika

Pahlvien valtakautta on tärkeää tarkastella, koska se oli viimeinen 
Iranin kuningasvallan aika ja merkittävin vaihe Iranin länsimaistumi-
sessa. Kun on tarve käsitellä islamilaisten valtaan pääsyn syitä, katse 
kohdistuu Pahlavien valtaan. Samoin nykyiset puolueet perustuvat 
Pahlavien aikaisiin muotoihin. Monet puolueet syntyivät Pahlavien 
aikana salaisesti.

Shaahin isä Reza Khan Mirpanj oli Qazakin upseeri, joka palveli Qa-
jarin suvun valtaa. Qajar oli suku, joka hallitsi Irania vuosina 1785–
1925.23 Reza Khan Mirpanj asetettiin valtaan 1900-luvun alussa 
Englannin suunnitelman mukaisesti. Hänen piti palvella Mashrute24-
vallankumousta, jonka tavoite oli rajoittaa shaahin valtaa.25 Loppujen 
lopuksi hän teki vallankaappauksen ja julisti itsensä Iranin kuninkaak-
si. Hän hallitsi Irania rautaisen järjestyksen mukaisesti. Hänen pääoh-
jelmanaan oli kehittää Irania painostuksen ja diktatuurin avulla. Hän 
toi takaisin diktatuurin, jota ihmiset vaativat lopetettavaksi jo Qajarin 
perheen aikana. Yksinkertaisesti sanottuna hän petti ihmiset ja vapau-
den puolesta taistelleet. Reza Khan oli sotilas ja hän yritti tuoda yh-
teiskuntaan järjestyksen niin kuin kasarmilla. Reza Shaahi tuli valtaan 
korkean sotilaallisen arvon ja vallankaappauksen avulla epävirallisesti 
3. helmikuuta vuonna 1921. Ashraf Pahlavi, Reza Shaahin tytär ja 
Muhammed Reza Pahlavin kaksoissisar, kertoo vallankaappauksesta:

”Sen jälkeen kun Reza Khan vahvisti oman henkilökohtainen 
asemansa ja otti armeijan kokonaan omaan valvontaansa, puh-
disti oman osastonsa venäläisistä upseereista ja helmikuussa 

23 Moshiri 1985, 5.
24 ”Mashrute” tarkoittaa ehdollista. 
25 Ks. Pollack 2004, 24.
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1921 yhden rauhallisen, hyvin valmistellun ja toteutetun vallan-
kaappauksen avulla, johdatti kaksi tuhatta kazakkia Teheraniin 
ja henkilökohtaisesti valloitti pääkaupungin. Ahmad Shaahi, 
Muhammed Ali Shaahin seuralaisena oli nimellisesti vielä shaa-
hi, mutta minun isälläni, joka oli koko armeijan sotapäällikkö 
ja sotaministeri, oli koko valtion valta kädessään Teheranissa ja 
vuonna 1924 hänestä tuli pääministeri.”26

Reza Khan julistettiin 27.12.1925 kuninkaaksi.27 Hänen oli tar-
koitus puolustaa Mashrute-vallankumousta, jonka piti vähentää ku-
ninkaitten valtaa. Reza Khan käytti kuitenkin tilannetta hyväkseen ja 
otti vallan itselleen julistautumalla kuninkaaksi. Tämän jälkeen Qaza-
kin upseerina ollut Reza Khan Mirpanj muuttui Reza Shaahiksi. Reza 
Khan oli ensin Iranin sotilaallinen päällikkö. Yksi tärkeä osa Iranin 
vallan luomisessa on kolonialismin vaikutus ja Englanti vaikutti Reza 
Khanin vallankaappaukseen. Ulkopuolisilla ja suurvalloilla on ollut 
hyvin voimakas vaikutus Iranin poliittiseen tilanteeseen. Ulkomainen 
vaikutus on ollut voimakasta. Roosevelt kertoo kirjassaan Counter-
coup, kuinka he eli Yhdysvallat ja Englanti yrittivät vaikuttaa vuonna 
1953 Iranin kohtaloon. Hän kertoo: ”Tänä päivänä 25. kesäkuuta 
1953 meidän piti päättää toimintatapamme Iranissa.”28 Iranin shaa-
hi oli mukana operaatiossa, jossa vallankaappauksen avulla kaadettiin 
Iranin laillinen, pääministeri tohtori Muhammed Musadeqin johtama 
hallitus. Musadeqin päämääränä oli Iranin itsenäisyys ja maan öljyn-
tuotannon kansallistaminen. Hänen toinen päämääränsä oli monar-
kian erottaminen politiikasta. Vallankaappausoperaatio tapahtui CIA:
n johdolla ja salasanalla AJAX. Mitä AJAX toi Iranille? Se toi lisäksi 
diktatuurin ja autoritäärisen valtion, jota johti Muhammed Reza Pah-
lavi ja joka kesti vuoteen 1979 eli Iranin vallankumoukseen asti. Reza 

26 Pahlavi 1998, 42.
27 Pahlavi 1998, 42.
28 Roosevelt 1979, 1.
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Shaahilta riisuttiin valta toisen maailmansodan aikana ja hänet karko-
tettiin Etelä-Afrikkaan, sillä Reza Shaahi halusi sodan aikana auttaa 
natsi-Saksaa. Vuonna 1941 Englanti ja Neuvostoliitto miehittivät Ira-
nin ja Reza Shaahin oli lähdettävä maanpakkoon 25.8.1941. Hänen 
sijaisekseen kuninkaaksi tuli hänen 21-vuotias poikansa Muhammed 
Reza Pahlavi.29

Kun Iranissa on diktatuuri, kansan ei ole helppo itse päättää omista 
ajatuksistaan ja kokeilla, mikä heille sopii tai mikä ei sovi. Monet asi-
at vain otetaan muualta ja yritetään sopeuttaa Iraniin. Joskus nämä 
asiat muodostavat ongelmia ja vievät kansaa harhaan. Kopiointi ja 
oma heikko identiteetti eivät anna asioiden kehittyä oman prosessin 
mukaisesti. Monet eivät arvosta oman maan kulttuuria ja sen ominai-
suuksia, vaan ottavat avoimesti ja jopa sokeasti vastaan ulkomailta tu-
levat ajatukset ja ideat. Ne voivat olla hyvin negatiivisia ja virheellisiä. 
Toisiin maihin ja kulttuureihin siirtyvät asiat eivät ole aina positiivisia, 
vaan myös hyvin negatiiviset asiat siirtyvät maasta toiseen. Iranissa on 
mm. naisia jopa yritetty pakottaa eri tavoin omaksumaan ulkomaista 
kulttuuria, ja tätä on nimitetty kehitykseksi.

Reza Shaahin aikana naiset pakotettiin käyttämään länsimaisia vaat-
teita, mutta seuraukset olivat huonoja, koska kansa ei itse omaksunut 
näitä tapoja vapaaehtoisesti, vaan heidät pakotettiin äkillisiin muu-
toksiin, jotka eivät miellyttäneet heitä. Myöhemmin monet naiset 
kääntyivät tukemaan ”länsimaiden vastaisia vaatteita ja asusteita” juu-
ri vastalauseena pakottamiselle. Myös tämä aiheutti Iranissa vihaa län-
simaita ja niiden kulttuuria vastaan. Monet ajattelivat, että länsimai-
nen pukeutuminen tuo heille negatiivista mainetta. Myös tämä antoi 
vanhoillisille uskovaisille mahdollisuuden vaikuttaa ihmisiin ja heidän 
mielipiteisiinsä kaikkea kehitystä vastaan. Toisaalta monilla köyhillä 

29 Pollack 2004, 38.
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ja maalaisilla ei ollut mahdollisuutta käyttää länsimaisia asusteita. 
Kylissä ei ollut helppoa käyttää länsimaisia tiukkoja asuja esimerkiksi 
maanviljely- ja karjanhoitotyössä, sillä omat perinteiset vaatteet olivat 
niissä töissä sopivampia. Tämä aiheutti sen, että kun nämä ihmiset ei-
vät ottaneet länsimaisia vaatteita käyttöön, heitä pidettiin kehittymät-
töminä. Kaupungeissa heistä vitsailtiin eikä heitä päästetty kaikkiin 
paikkoihin sen vuoksi, että heidän pukeutuminen oli ”maalaista”. 

Pahlavien aikana kouluissa, monissa valtion virastoissa ja työpai-
koissa ei voinut käyttää kansallisia tai paikallisia vaatteita, vaan kaik-
kien vaatteiden piti olla länsimaisia. Koululaisten oli myös käytettävä 
länsimaisia vaatteita. Jos koulussa opiskelija oli esimerkiksi pukeutu-
nut kurdivaatteisiin, hänen oli mentävä nopeasti kotiin vaihtamaan 
nämä vaatteet suoriin housuihin ja paitaan. Tällaiset pakotteet, jotka 
olivat vain pinnallisia, herättivät ihmisten keskuudessa hyvin negatii-
visia reaktioita koko länsimaista kulttuuria vastaan. 

Vain osa hyvinvoivista ja yläluokan ihmisistä otti nämä vaatteet 
käyttöön. Henkilöiden asema voitiin siten tunnistaa heidän vaattei-
densa perusteella. Jos jollakulla oli päällään suorat housut, hänet tun-
nisti virkailijaksi tai muussa vastaavassa ammatissa olevaksi. Monet 
älymystöön kuuluvat ja länsimaissa opiskelleet henkilöt omaksuivat 
länsimaiset tavat ja he myös käyttivät niitä.

Ulkomaalaiset lainasanat kuten ”supermarket” ja ”drugstore” 
näkyivät kauppojen ja apteekkien mainostauluissa. Näitä käytettiin, 
koska haluttiin osoittaa kauppojen olevan moderneja ja kehittyneitä 
jotta ne saisivat enemmän asiakkaita. Tämä aiheutti sen, että monet 
toisinajattelijat, kuten vasemmistolaiset vastustivat länsimaisen kult-
tuurin leviämistä koko yhteiskuntaan. Monet heistä kirjoittivat kir-
joja ja suoraan vastustivat tämäntapaisia elämäntapoja, jotka uhkasi-
vat oman maan kulttuuria ja sen kehitystä. Nikki R.Keddie kirjoittaa 
Reza Shaahin reformista näin:

”During the Reza Shah period, economic self-determination 
could only have come to Iran if the regime had followed a 
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policy of fundamental socio-economic reform. Instead, Reza 
shah took a path to modernization that did not integrate the 
economy, which remained unbalanced. Economic dependence 
on the west and on the fl uctuations of the word market re-
mained crucial.”30

Pahlavin resurssit ja metodit Iranin kehittymiseksi olivat senkal-
taisia, että vain yhteiskunnan pinnalliset asiat muuttuivat ja syvälliset 
asiat pysyivät ennallaan. Tämä aiheutti ristiriitaa pinnallisen heikon 
kehityksen ja syvällä olevan vahvan perinteen välillä. Tämä synnytti 
taistelua näiden kahden voiman välillä ja loppujen lopuksi pinnalli-
nen kehitystapa romahti ja aiheutti monia kansannousuja. Niitä johti 
länsimaista kulttuuria vastustava papisto. 

Tämäntapainen reformi sai aikaan myös papiston suosiota kansan 
keskuudessa ja ihmiset lähtivät liikkeelle pappien tahdon mukaisesti, 
vaikka suurin osa ihmisistä ei edes tuntenut länsimaista elämäntapaa 
eikä tiennyt, miksi oma kulttuuri pitäisi muuttaa kokonaan. Nämä 
Pahlavien toimet aiheuttivat kansalaisten ja joidenkin aktivistien 
keskuudessa negatiivisen käsityksen länsimaisesta kulttuurista. Myös 
nykypäivänä monet älymystön toimet ovat lanseeranneet länsimaisia 
ajatustapoja, joita tavalliset kansalaiset eivät osaa omaksua. Tämä oli 
myös yksi älymystön virheistä, mikä aiheutti negatiivisia reaktioita ta-
vallisten ihmisten keskuudessa. Näiden sijaan olisi pitänyt tukea ja 
parantaa perusteellisesti ihmisten olosuhteita ja antaa heidän itse va-
lita oma tiensä. 

Kun asioita yritetään hoitaa vain ihmisten yläpuolella, eikä ihmis-
ten keskuudessa ole juuri yhteisymmärrystä, tavalliset ihmiset eivät ota 
näitä ajatuksia vastaan ja jopa vastustavat näitä ideoita rajusti. Jokaises-
sa maassa on oma kulttuuri, joka on kehittynyt ajan myötä ihmisten 
ja yhteiskunnan mukaan. Kulttuuri on todellinen asia, joka vaikuttaa 

30 Keddie 1981, 110.
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yhteiskunnassa ihmisten tahdosta huolimatta. Ei ole mahdollista, että 
yhtäkkiä kulttuuria muutetaan pakolla ja määrätään, kuinka ihmis-
ten pitäisi elää. Kulttuuri muuttuu oman prosessin mukaan ja yhteis-
kunnan tarpeet tukevat tätä muutosta. Monissa osissa maailmaa on 
pakolla yritetty muuttaa ihmisten kulttuuria, mutta nämä yritykset 
eivät juuri ole onnistuneet ja ne ovat aiheuttaneet usein negatiivisia 
reaktioita. Kommunistisissa maissa uskonnon rooli oli hyvin vähäistä 
monien vuosien ajan. Kommunismin romahtamisen jälkeen uskonto 
palasi ihmisten elämään hyvin vahvana ja se sai jopa fundamentalisti-
sen roolin mm. eräissä entisissä neuvostotasavalloissa. Niissä uskonto 
tuli takaisin jopa äärimmäisissä muodoissa. Vaikka Iranissa Muham-
med Reza Shaahi ja hänen isänsä yrittivät muuttaa ihmisten kulttuu-
ria länsimaiseen suuntaan, vuoden 1979 jälkeen ja jopa sitä ennen 
äärimuslimit saivat paljon kannatusta. 

Pahlavien aikana shaahit yrittivät kehittää Irania. He – kuten Reza 
Shaahi – yrittivät luoda tämän epädemokraattisin keinoin.31 On sel-
vää, että yhteiskunnan hyvinvointi tarvitsee monia elementtejä ja 
resursseja. Pinnallisilla toiminnoilla ei voi ratkaista yhdessä maassa 
monien vuosien ajan kasaantuneita ongelmia. Iranissa tehtiin refor-
meja ja pakotettiin ihmiset noudattamaan näitä käskyjä. Ihmisillä ei 
ollut riittävästi kykyä olla näissä reformeissa mukana, vaan he tarvitsi-
vat rauhallisempaa elämänrytmiä, joka antaisi heille mahdollisuuden 
noudattaa näitä sääntöjä. Kova ja epätasa-arvoinen elämä oli vienyt 
heiltä aika paljon mahdollisuuksia ja kykyä. Heidän oli jopa oman 
elämänsä vuoksi rikottava lakeja. Vaikka lakeja olisi pitänyt noudat-
taa, tavallisilla ihmisillä ei ollut kykyä oppia tuntemaan näitä lakeja ja 
noudattamaan niitä. Tämän vuoksi lait olivat vain formaalisia kirjoi-
tuksia, joita ei noudatettu, eivätkä edes viranomaiset itse noudattaneet 
niitä kaikkia. Pahlavin aikana retoriikkaa ja propagandaa oli kaikkial-
la, koska Muhammed Reza Pahlavi ja hänen perheensä tarvitsivat sitä 

31 Ks. Elwell-Sutton 1978, 53-54.
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pysyäkseen vallassa. Tätä propagandaa käytettiin vain ulkomailla, sillä 
maan sisällä ihmiset asuivat köyhinä epäoikeudenmukaisissa oloissa.32 
Muhammed Reza Pahlavi järjesti oman reforminsa, jota hän nimitti 
”valkoiseksi vallankumoukseksi”:

”Vuonna 1953 olin taistellut ja kahdentoista vuoden ajan Ira-
nissa hengissä säilymiseksi. Edellä on nähty, kuinka olin on-
nistunut. Olin vielä taisteleva 25 vuotta Iranin elämän ja kehi-
tyksen puolesta. Haluan nyt palauttaa mieliin tämän taistelun 
pääasialliset vaiheet. Koko tuona aikana minulla oli jatkuvasti 
yksi muuttumaton tavoite, jota en koskaan peitellyt, päinvas-
toin: se oli tehdä Iranista uudenaikainen valtio, antaa alusta 
alkaen kansallemme se aineellinen onni, johon sillä oli maan 
päällä oikeus, suojella ja vahvistaa koko ajan sen todellisia hen-
kisiä ja moraalisia ihanteita.”33

Vaikka Muhammed Reza Pahlavi kirjoitti jälkikäteen tällaisia teks-
tejä, todellisuudessa iranilaiset eivät hyötyneet lainkaan hänen toimis-
taan. Shaahi ja hänen perheensä rakensivat itselleen monia palatseja 
Iraniin ja samalla yhteiskunnassa vallitsi jyrkkä köyhien ja rikkaiden 
välinen epäoikeudenmukaisuus. Etelä-Teheranissa oli asuntoalueita, 
joille ihmiset itse rakensivat jätepelleistä asuntonsa ja elivät rutiköyhä-
nä. Pohjois-Teheranissa puolestaan asui hyvin rikkaita ihmisiä moder-
neine elämäntapoineen ja heillä oli mahdollisuus hankkia koulutusta 
ja käyttää hyväksi yhteiskunnan varoja. 34 Koko Iranissa köyhien ja rik-
kaiden välillä vallitsi suuri elintasokuilu. Puheissa saatettiin kauniisti 
korostaa myönteisiä asioita ja väitteitä, mutta todellisuus oli kuitenkin 
toinen. 35 Shaahille oma valta oli tärkeämpi kuin kansan hyvinvointi, 

32 Vrt. Kar 1998, 22–23.
33 Pahlavi 1980, 81.
34 Khomeini 1981, 223.
35 Ks. Parsipur 1996, 28-29.
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minkä suojaksi hänellä oli vahva ja uskollinen poliisilaitos ja armeija. 
Hänellä oli niin voimakas vallanhimo, että Iranissa hallitsi iskulause 
”jumala – shaahi – isänmaa”36, joka osoitti shaahin korkeaa asemaa 
ja voimaa. Dilip Hiro tuo esimerkin tästä Muhammed Reza Pahla-
vin korkeasta asemasta ja vallanhimoista sekä osoittaa, kuinka paljon 
shaahi uskoi omaan valtaansa ja ihaili sitä. Hän kirjoittaa:

”On his part the Shah seemed to be undergoing a change. Hav-
ing usurped all temporal power in Iran, he began to see himself 
as an agent of God. ’I believe in God, and that I have been 
chosen by God to perform a task’, he said in his interview with 
Oriana Fallaci, an Italian journalist, in the August 1973. ’My 
visions are miracles that saved the country. My reign saved the 
country, and it had done so because God is on my side.”37 

Valta oli yksi keino, joka antoi kuningasperheelle ja heidän ym-
pärillä oleville ihmisille mahdollisuuden asua ja käyttää Iranin rikka-
uksia omien etujensa hyväksi. Vallan avulla Muhammed Reza Pahlavi 
saattoi tehdä Iranissa ja Iranin kansalle mitä halusi. Kukaan ei voinut 
vastustaa hänen valtaansa eikä edes kritisoida häntä. Jos vallanpitäjät 
huomasivat, että jotkut haluavat kritisoida shaahin valtaa, arvosteli-
jan kohtalo oli joutua pahamaineisen turvallisuuspoliisin Savakin38 ja 
muiden shaahin valtaa vartioivien poliisien käsiin. Kun shaahi oli val-
lassa, ei yksikään iranilainen lehti voinut kritisoida hänen toimintaan-
sa.39 Myöhemmin shaahi syytti ulkomaalaista lehdistöä toiminnasta 
häntä vastaan:

36 Khoda - Shah - Mihan.
37 Hiro 1987, 58.
38 Muhammed Reza Pahlavin turvallisuuspoliisi, joka toimi Iranissa. Savakin toi-
minta lopetettiin vallankumouksen jälkeen vuonna 1979. Tärkein Savakin tehtävä 
oli valvoa kansaa ja estää shaahia vastaan toimivia poliittisia puolueita ja ryhmiä. 
Kidutus oli yksi sen käyttämä keino toisinajattelijoita vastaan.
39 Ks. Parsipur 1996, 18.
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”Joukkotiedotusvälineiden ristiretki Irania vastaan ei ole kui-
tenkaan aivan viimevuosilta syntyisin. Se oli pitkän ajan yritys. 
Se alkoi vuonna 1958, aikana, jolloin Iran oli ryhtymässä oman 
öljynsä herraksi.”40 

Eurooppalaisten ja länsimaalaisten elämä on taloudellisesti ke-
hittyneempää ja se on vaikuttanut niiden maiden valtionpäämiesten 
mieliin, jotka ovat haaveilleet vahvemmasta asemasta modernissa 
maailmassa. Irankin oli yksi niistä maista, jotka olivat kauan haaveil-
leet oman vahvan historiallisen aseman saamisesta takaisin. Ilman mo-
dernia teknologiaa ja yhteiskunnallisia muutoksia tämä ei tapahtuisi, 
vaikka iranilaiset kuinka paljon tahansa haluisivat olla ajatuksissaan ja 
haaveissaan yhtä vahvoja kuin länsimaat.41 

Pahlavien aikana tehtiin monia muutoksia yhteiskunnassa, mutta 
niiden toteuttamisen metodit olivat kyseenalaisia. Kansalaiset pako-
tettiin esimerkiksi käyttäytymään muodollisesti. Länsimainen pu-
keutuminen oli yksi reformien määräys. Vaikka kansalaisten ei ollut 
valtion palveluksessa, osan heistä oli oltava julkisilla paikoilla niin 
kuin valtio halusi. Heidän piti käyttäytyä ja pukeutua kuin valtion 
virkailijat. Naisten pukeutuminen olikin yksi niistä asioista, joihin ei 
tarvinnut kovin painostaa. Olisi ollut parempi antaa naisten vapaasti 
pukeutua kuinka he itse haluavat. Näin naiset ja kansa olisivat oppi-
neet itse päättämään omista vapauksistaan ja rajoituksistaan.42 Kun 
vallanpitäjien lait ja määräykset liittyvät ihmisten henkilökohtaisiin 
aisoihin, se on rikos ihmisten vapautta kohtaan. Tämä toiminta vie 
myös ihmisiltä mahdollisuuden oppia hallitsemaan omaa kohtaloaan 
ja toimintaansa. Shaahin määräämät muutokset vaikuttivat enemmän 
yläluokkaisiin naisiin ja heidän ulkoasunsa muuttui. Köyhien keskuu-

40 Pahlavi 1980, 195.
41 Vrt. Elwell-Sutton 1978, 51–54.
42 Ks. Kar 1998, 20–23.
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dessa näitä muutoksia ei noudatettu läheskään niin paljon, eikä heillä 
ollut juuri varaa käyttää näitä muutoksia hyväkseen oman elämänsä 
parannuksiin.43 Näistä muutoksista kirjoittaa Gholam-Reza Vatan-
doust:

”During the 54 years of Pahlavi rule (1925–1979) in Iran-Reza 
Shah (1925–1941) and Muhammed Reza Shah (1941–1979) 
– three initiatives by these monarchs can be singled out as being 
signifi cant and aff ecting the general status of Iranian women. 
Th e fi rst was a 1935 decree by Reza Shah banning the public 
use by women of the chador (the Persian version of the veil); the 
second was a 1963 decree by Muhammed Reza Shah granting 
Iranian women the right to vote as well as run for and hold pub-
lic offi  ce. Th e third was a 1967 legislation entitled the Family 
Protection Law, which granted certain rights to Iranian women 
by attempting to create legal obstacles to exercise of men’s uni-
lateral privilege of multiple marriage.”44

Ei ole mitään epäilyä siitä, että Muhammed Reza ja Reza Shaahi 
halusivat vahvemman maan ja sitä kautta vahvemman vallan itselleen. 
Historia todistaa, että diktaattoreilla on ollut suuri tarve olla aina vain 
vahvempia. He tekevät mitä tahansa lisätäkseen omaa valtaansa niin 
paljon kuin mahdollista. Tämän takia Adolf Hitler yritti valloittaa 
maailman vaikka suursodan avulla ja tappoi miljoonia ihmisiä lyhy-
essä ajassa. Hänen päämääränään oli vahvemman aseman saavutta-
minen. Hitler ei miettinyt omaa kansaansa, vaikka hän mainosti teh-
neensä kaiken Saksan kansan ja puhtaan arjalaisen rodun puolesta. 
Hän tuhosi omaa kansaansa ja riisti heiltä rauhallisen elämän. Hän 
sekoitti kansan elämää tuhoisin sodin, joista ei ollut hyötyä kenelle-

43 Ks. Kar 1998, 29–32.
44 Vatandoust 1985, 107.
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kään. Jos häntä olisi kiinnostanut oma kansa, hän ei olisi vienyt omaa 
kansaansa kuolemaan. Diktatuurit haluavat enemmän oman vallan 
vahvistamista kuin kansan aseman parantamista. Kun he väittävät te-
kevänsä asioita kansansa takia, voidaan nämä väitteet ottaa huomioon 
vain retorisina väitteinä eikä enempänä.45

Iranin poliittinen järjestelmä ei ole ollut demokraattinen. Pahla-
vien aikana maata hallitsi yksinvaltias, sekä Reza Shaahi että hänen 
seuraajansa Mohammed Reza olivat diktaattoreja, jotka eivät sallineet 
muiden ajatusten ja mielipiteiden ilmaisuja. He kukistivat monet 
kerrat toisinajattelijoiden yrityksiä ja vangitsivat tai tapattivat heidät 
vankiloissa. Uskovaiset, kansallisliberaalit ja vasemmistolaiset olivat 
poliittisten vankiloiden asukkaita.46 

Iranissa on ollut erilaisia poliittisia järjestöjä ja puolueita, mutta 
heidän toimintansa ei aina ole ollut vapaata.47 Muhammed Reza Pah-
lavi kielsi puolueiden toiminnan kokonaan ja yritti itse järjestää puo-
lueen, joka oli vain nimellinen ja hyvin formaali puolue. Tämä Ras-
takhizin puolue perustettiin helmikuussa vuonna 1976 ja sen johtaja 
oli Amir Abbas Hoveida48. Puolue toimi Muhammed Reza Pahlavin 
käskystä ja kaikkien valtion työntekijöiden oli pakko liittyä puolueen 
jäseneksi.49 Stareh Farmanfarmaiian kirjoittaa:

”Yhtenä päivänä maaliskuussa vuonna 1976 shaahi määräsi 
molemmat olemassa olevat puolueet hajotettavaksi. Hän muo-
dosti tilalle yhden puolueen nimeltä ”Rastakhiz” ja pääministeri 
Hoveidasta tuli sen johtaja. Kaikkia pyydettiin liittymään tähän 

45 Ks. Utrio 2001, 444. 
46 Vrt. Parsipur 1996, 17–18.
47 Vrt. Ghrashi 2003, 56–57.
48 Muhammed Reza Pahlavin pääministeri, joka tapettiin vuonna 1979 vallanku-
mouksen aikana, koska hän ei päässyt pakenemaan maasta.
49 Farmanfarmaiian 1999, 500.
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puolueeseen ja ne, jotka eivät halunneet, saattoivat mennä ul-
koministeriöön ja he saivat mahdollisuuden lähteä maasta.”50 

Yksi Muhammed Reza Pahlavin toimenpide oli kuuden kohdan 
reformi vuonna 1963. Nämä kohdat olivat: 

1)  maareformi, jossa jaettiin maata maanviljelijöille, 
2)  valtion teollisuuden yksityistäminen, 
3)  metsien kansallistaminen, 
4)  tehtaiden voitosta 20 % tulee jakaa työntekijöille ja virkailijoille, 
5)  naisten äänioikeus sekä 
6)  maaseudulle Sepah Danshin opetuspalvelu, jossa ylioppilaat voi-

vat suorittaa armeijapalveluksensa maaseudulla järjestäen lukutai-
don opetusta.51 Shaahi kutsui näitä reformeja valkoiseksi vallan-
kumoukseksi.52 Samana vuonna Khomeini nousi kapinaan osaa 
näitä reformeja vastaan.53

Muhammed Reza Pahlavi myös teki mitä halusi kuninkaan ase-
massaan. Siten Iranin valta oli yhden ihmisen käsissä ja hallitsija päät-
ti, mitä tehdä. Iranin kansalaisten tehtävä oli vain noudattaa hallitsijan 
käskyjä ja olla hiljaa. Ihmisten ihailu on näille kuninkaille ja johtajille 
antanut mahdollisuuden olla yli-ihmisiä ja toimia ikään kuin ihmi-
set olisivat lampaita ja johtaja olisi heidän paimenensa. Hallitsijoiden 
logiikan mukaan valta on johtajien käsissä ja he ovat vastuussa koko 
maan asioista ja he jopa omistavat koko maan. Heidän työtehtäviensä 
velvollisuudet ja omistukset ovat olleet hyvin sekalaisia ja monet heistä 
ovat kutsuneet itseään maan isäksi tai omistajaksi. Heidän mielestään 
”isä” omistaa yhteiskunnan niin kuin isäntä. Todellisuudessa isä on 

50 Farmanfarmaiian 1999, 500–501.
51 Diba Pahlavi 2003, 119–121.
52 Elwell-Sutton 1978, 61.
53 Lenczowski 1978, 459.
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vastuullinen omasta perheestään, mutta ei omista sitä. Vallanpitäjät 
ovat voineet myydä tai tuhlata omin päin maan omaisuutta, kenen-
kään estämättä.54 

Muhammed Reza Pahlavi päätti itse öljyn myynnistä Iranissa. 
Ghajarin kuninkaat, jotka hallitsivat ennen Pahlaveja, olivat Iranissa 
kuin tuhoojia, he lainasivat rahaa ulkomailta omia kalliita ulkomaan-
matkojaan varten. Kansa joutui maksamaan nämä lainat takaisin. 
Köyhän kansan oli pakko nälkäisenä hyväksyä sen, mitä kuninkaat 
tahtoivat. Muhammed Reza Pahlavin aikana suurin osa kansasta oli 
köyhää.55 Hän rakensi itselleen loisteliaita linnoja ja järjesti kalliita 
juhlia. Tällainen oli Iranin kuninkaitten 2500-vuotisjuhla, joka ärsytti 
ihmisiä ja shaahin vastustajia. Khomeinin aikana, kun iranilaiset itse 
olivat köyhiä, ruoka oli vähissä ja kakki elintarvikkeet olivat kallii-
ta.56

Yksi Pahlavien toimintatapa oli kova taistelu vastustajia vastaan. 
Tämä aiheutti ihmisoikeuksien loukkauksia, joita ulkomaailma ja 
varsinkin osa länsimaista ei voinut hyväksyä. Shaahin ulkomaanmat-
kojen aikana oli monia mielenosoituksia, mm. Yhdysvalloissa syksyl-
lä 1977.57 Muhammed Reza Pahlavin korvana ja silmänä oli paha-
maineinen organisaatio, turvallisuuspoliisi Savak, joka perustettiin 
vuonna 1957. 58 

Diktatuureja on monenlaisia ja monimuotoisia. Diktatuurissa voi 
hallita henkilö kuten Muhammed Reza Pahlavi tai joku muu shaahi.59 
Samoin diktatuuria voi hallita elinikäinen presidentti kuten Irakissa 
Saddam Hussein tai Syyrian ja Libyan johtajat. Diktatuuri voi pe-
rustua myös ideologiaan tai laajemman ryhmän diktatuuriin. Näis-

54 Ks. Sykes 2004, toinen osa, 309.
55 Ks. myös. Gorashi 2003, 57–58.
56 Ks. esim. Pollack 2004, 108.
57 Diba Pahlavi 2003, 260.
58 Pollak 2004, 74.
59 Ks. Parsipur 1996, 21–26.
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tä esimerkkejä ovat Iranin islamilainen valtio tai entisen sosialistisen 
itäblokin maiden hallinto, esimerkiksi Neuvostoliitto. Nämä dikta-
tuurien muodot eivät vaikuta asiaan, koska kummassakaan toisinajat-
telijoilla ei ole vapautta. Diktatuurimaissa ei sallita erilaisia ajatuksia 
eikä vapaata ilmaisua. Ihmisten pitää noudattaa etukäteen annettuja 
ajatuksia ja määräyksiä. Heidät kasvatetaan näiden valmiiden ajatus-
ten perusteella. Diktatuurilla oli helpompi toimia, jos yhteiskunnassa 
ei ole muuta sallittu politiikkaa. Kun diktatuurin politiikka törmää 
toisinajattelijoiden politiikkaan, ei sille jää muita vaihtoehtoja kuin 
toimia välittömästi oman vallan puolesta. Tässä diktatuuri toimii ko-
vin keinoin ja murskaa todelliset ja kuvitellut kilpailijat. 60

Diktatuurit eivät salli kilpailijoita, koska se on kohtalonkysymys 
vallan säilyttämiseksi tulevaisuudessa. Tämä on diktatuureille normaa-
lia toimintaa yhteiskunnissa, joissa on tämäntapainen valtajärjestelmä. 
Diktatoriset, kovia vallankäytön keinoja käyttävät henkilöt ovat ol-
leet Iranissa vallassa vuosien ajan. Ne ovat estäneet vapaasti toimivien 
muiden puolueiden tai poliittisten henkilöiden toimintaa.61 Tällainen 
toiminta ei loppujen lopuksi ole voinut onnistua ja kävi niin kuin 
vuonna 1979 Pahlavien perheelle. Heidän yli 50 vuotta kestänyt val-
ta lopetettiin ihmisten ja toisinajattelijoiden voimalla. Pahlavit eivät 
sallineet mitään muuta poliittista toimintaa kuin sellaista, joka palveli 
heidän valtaansa. Pahlavien vastustajat olivat vankiloissa tai maanpa-
ossa. He eivät ymmärtäneet, että he eivät voi estää ihmisten ajattelua 
ja toimintaa. Iranilaisen historiantutkijan Aziz Kaseb kirjoittaa: 

”Pahlavit aloittivat 17.8.1953 tapahtuneen vallankaappauksen 
jälkeen uuden kauden Iranin poliittisessa ja yhteiskunnallisessa 
elämässä. Tällä kertaa Pahalavien perhe Amerikan senaattorien 
avulla jatkoi omaa yksinäistä kuningasvaltaa. Ihmisiltä vietiin 

60 Ks. Utrio 2001, 453.
61 Ks. Kar 1998, 22.
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mahdollisuudet vapaaseen ajatteluun ja ajatusten kertomi-
seen.”62 

Niin Muhammed Reza Pahlavi kuin hänen isänsäkin olivat diktaat-
toreita, jotka vangitsivat tai tappoivat heidän valtaansa vastaan toimi-
vat henkilöt. Kaikki poliittinen toiminta oli kielletty ja yhteiskunnas-
sa vallitsi hiljaisuus. Koko yhteiskunnassa sallittiin vain yksi politiikka 
ja yhden puolueen, shaahin organisoiman Rastakhizin ääni.63 Peläten 
Savakia tavalliset ihmiset eivät uskaltaneet paljastaa omaa tyytymättö-
myyttään. Heidän oli vain pakko pysyä erossa toisinajattelijoiden pii-
ristä eikä sekaantua politiikkaan. Kaikkia heitä, joiden epäiltiin olevan 
politiikassa mukana, rangaistiin ankarasti. Muhammed Reza Pahlavi 
jatkoi isänsä toimintaa ja keksi yhä modernimpia keinoja estää toi-
sinajattelijoiden toimintaa yhteiskunnassa. Julma salapoliisi pelotteli 
ihmisiä kaikissa mahdollisissa paikoissa.64 

Jotkut vangit istuivat noin 25 vuotta Muhammed Reza Pahlavin 
vankiloissa. Monet Tudeh-puolueen jäsenet ja johtajat, jotka saivat 
elinkautisen tuomion, olivat vankilassa niin kauan kunnes kansa va-
pautti heidät vallankumouksen aikana. Tuolloin ihmiset hyökkäsivät 
vankilarakennuksiin ja vapauttivat vankeja, jotka olivat suurimman 
osan elämästään viettäneet poliittisissa vankiloissa. Shaahin aikana 
politiikan harjoittaminen oli hyvin kohtalokasta eikä ihmisten olisi 
pitänyt sekaantua politiikkaan. Varsinkin vasemmistolaiset ajatukset 
olivat vaarallisia ja vasemmistolaisten toiminta oli ehdottomasti kiel-
letty. Uskovaisilla oli toinen tilanne. Heidän toimintansa oli helpom-
paa, koska Iranissa on toiminut erilaisia uskonnollisia ryhmiä, eikä 
niitä ollut kielletty niin kuin vasemmistolaisia ryhmiä.65 

62 Kaseb 1990, 707.
63 Ruthven 2000, 337.
64 Ks. myös Pollack 2004, 74.
65 Ks. Parsipur 1996, 18–20.
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Moskeijat ja uskonnolliset seremoniat olivat vapaita ja ihmiset 
saattoivat käydä moskeijoissa ja harjoittaa uskonnollisia traditioita. 
Näin monet islamilaiset shaahin vastustajat saattoivat toimia vaarat-
tomasti, mutta vasemmistolla ei ollut mitään mahdollisuuksia toimia 
oman politiikan puolesta. Islamilaiset saattoivat järjestää vaikkapa 
Koraanin opetusryhmiä ja sen verukkeella järjestää kokouksia. Va-
semmistolaisille vain yhdenkin vasemmistolaisia ajatuksia sisältävän 
kirjan omistaminen riitti syytteeseen ja turvallisuuspoliisin kuuluste-
luun joutumiseen. Iranissa on sanonta ”seinällä on hiiri ja hiirellä on 
korvat”. Tämä tarkoitti ihmisten keskuudessa sitä, että turvallisuus-
poliisin vakoilijoita on kaikkialla ja ihmisten pitäisi sulkea suunsa. 
Kukaan ei luottanut toisiin ja maassa vallitsi hiljaisuus. Tämän takia 
vasemmistolaisilla ei ollut juuri muuta mahdollisuutta toimia kuin 
aseellinen taistelu shaahia, hänen diktatuuriaan ja poliisivaltaa vas-
taan.66 Myös monet islamilaiset vasemmistojärjestöt kuten Mujahedin 
toimivat aseellisesti Pahlavin valtaa vastaan.67

Mullaheilla oli vapaus toimia moskeijoissa ja opettaa tai viettää 
islamilaisia juhlia ja seremonioita. Muhammed Reza Pahlavi itse oli 
shiiamuslimi ja hän pani joskus toimeen islamilaisia seremonioita. 
Hän ei ollut jumalaton, vaikka papisto vallankumouksen aikana kut-
sui hänen aikaansa ”saatanalliseksi valtioksi”.68 Alkoholin ja musiikin 
vapaus sekä naisten pukeutuminen ärsyttivät sitä osaa papistoa, joka 
oli näitä vastaan. Nämä olivat osasyitä, miksi papisto oli shaahia vas-
taan. Tarkoitus oli toimia länsimaistumista vastaan. He eivät voineet 
katsoa ja hyväksyä, että naiset voivat kulkea tiukoissa housuissa ja mi-
nihameessa. Tämä naisten pukeutuminen alkoi Reza Shaahin69 aika-
na. Hän aloitti Iranin länsimaalaistamisen ja otti mallia Turkin johta-

66 Ks. Diba Pahlavi 2003, 228–229.
67 Ks. Mackey 1996, 303.
68 Vrt. Diba Pahlavi 2003, 122–123.
69 Muhammed Reza Pahlavin isä oli vallassa vuosina 1925–1941.
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jan Mustafa Kemal Atatürkin toiminnasta.70 Gholam-Reza Vatandust 
kirjoittaa tästä aiheesta: 

”During his sixteen years of absolute rule, Reza Shah took ma-
jor steps to centralize power, to achieve a degree of westerniza-
tion and modernization—he was often unable to diff erentiate 
between the two—and to imitate the reforms of Ataturk of Tur-
key. Reza Shah also attempted to revive the ancient and pre-Is-
lamic heritage of Iran, thus creating a sense of nationhood and 
national pride among Iranians, extending far beyond the Islam-
ic history of Iran. To achieve his goals Reza Shah circumvented 
the legislative process, which he had conveniently turned into 
a rub implemented certain measures including mandatory con-
scription, adoption of western clothing, removal of the chador 
(veil) and reduction of the power of the ulama (clergy), who 
were popular and exercised considerable infl uence upon the 
masses.”71

Kuten tässä tulee esiin, yksi länsimaalaistumisen muoto Iranissa 
oli naisten pukeutumisen muuttuminen. Reza Shaahin kova toiminta 
toi monia negatiivisia seurauksia. Yhteiskuntaa ei voi muuttaa pai-
nostuksen avulla, vaan muutokset pitäisi hyväksyä vapaaehtoisesti. Jos 
naisten on pakko käydä työssä, se vaikuttaa heidän pukeutumiseen-
sakin. Mikäli yhteiskunnan kehitys ja koulutus menevät eteenpäin, 
muutokset tulevat kehityksen myötä. Diktatuurin toiminta voi muut-
taa yhden asian, mutta sen ympärillä tulee ja syntyy monia muita on-
gelmia.72

70 Vaikka monet väittävät, että Reza Shaahi otti mallia Mustafa Kemal Atatürkin 
reformista, todellisuudessa näin ei ollut, sillä shaahi ei mm. julistanut Irania tasaval-
laksi eikä vaihtanut arabialaisia aakkosia latinalaisiin. 
71 Vatandoust 1985, 108.
72 Ks. Kar 1998, 20–21.
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3.3. Iranin vallankumous ja naisten osallistumiseen siihen

Iran on maa, joka aina ollut poliittisesti liikkeellä. Monenlaiset so-
dat, vallankumoukset ja vallankaappaukset ovat vaikuttaneet laajasti. 
Monet valtiot ovat hyökänneet Iranin alueelle. Ne ovat miehittäneet 
ja kohdelleet Irania miehittäjän keinoin. Viimeinen vallankumous ta-
pahtui vuonna 1979 Pahlavin perheen valtaa vastaan. Sekä naiset että 
miehet osallistuivat aktiivisesti tähän toimintaan. Vallankumouksen 
päämääränä olivat vapaus ja tasa-arvo. Vapaus ja tasa-arvo ovat terme-
jä, joita ei ole helppo toteuttaa varsinkaan maissa, joilla ei ole demo-
kraattista järjestelmää. Vapaus voidaan määritellä ihmisten vapaaksi 
ajatteluksi ja toiminnaksi. Yksi tärkeä vapauden merkki on kansan 
osallistuminen yhteiskunnan kohtalon määrittelyyn. Yhteiskunta 
koostuu ihmisistä ja vapaus antaa ihmisille mahdollisuuden rakentaa 
sellainen yhteiskunta kun he tarvitsevat. Vapaus on myös ihmisten 
yksityistä toimintaa yhteiskunnassa ja se on sekä kollektiivinen että 
yksityinen käsite. Tasa-arvosta on samanlainen käsitys.73

Kirjailijat järjestivät vuonna 1977 runoiltoja Goethe-instituutissa, 
Saksan suurlähetystön kulttuuriosastossa Teheranissa. He olivat va-
semmisto- ja vapaa-ajattelijoita, jotka olivat eri mieltä shaahin vallan 
kanssa. Näihin iltoihin osallistui paljon väkeä. 74 Aiheet arvostelivat 
epäsuorasti shaahin diktatuuria. Vuonna 1978 tammikuun alussa eräs 
Iranin suuri sanomalehti, Etelaa´t, kirjoitti artikkelin Khomeinista. 
Tämä artikkeli suututti Qomin kaupungin uskonnon opiskelijat, jot-
ka osoittivat mieltään kaduilla shaahia vastaan. 75 Tämän jälkeen ira-
nilaiset lähtivät laajoin joukoin marssimaan kaduille shaahia vastaan. 
Mielenosoituksia oli lähes joka päivä eri puolella Irania. Shaahi ja hä-
nen perheensä jättivät Iranin ja lähtivät maanpakon 16.1.1979 ja lo-

73 Ks. Ghorashi 2003, 5-7.
74 Parsipur 1996, 33.
75 Diba Pahlavi 2003, 264.
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pulta shaahin valta kaatui kokonaan 11.2.1979. 76 Iranilaiset marssivat 
Teheranissa muutama päivä aikaisemmin eli 8.2.1979 ilmavoimien 
kasarmille auttamaan niitä sotilaita, jotka olivat nousseet aseellisesti 
shaahille uskollisia sotilaita vastaan. Vallan vaihto tapahtui sitten kol-
me päivää myöhemmin, kun armeijalla ei ollut enää mahdollisuutta 
vastustaa ihmisiä ja sen komentajat julistivat armeijan puolueetto-
maksi. 77 Kuten aiemmin mainittiin, yksi vallankumouksen syy oli 
poliittisten vapauksien puute. Shaahin reformit aiheuttivat taloudel-
lisen jakautumisen pahenemista. Maaseudulta muutti paljon väkeä 
kaupunkeihin työn perässä, jolloin kylät jäivät tyhjiksi ja kaupunkien 
laidoille syntyi köyhiä alueita. Köyhien ja rikkaiden jako näkyi erit-
täin selvästi juuri Teheranissa, jossa oli rikas Pohjois-Teheran ja köyhä 
eteläosa.78 

Naisten asema ei Pahlavien aikana ollut hyvä, vaikka valtiollinen 
retoriikka ja propaganda näyttivät iranilaisten naisten aseman parem-
pana kuin se todellisuudessa oli. Köyhyys sekä naisten ja miesten väli-
nen eriarvoisuus vallitsivat Muhammed Reza Pahlavin aikana Iranissa. 
Naiset elivät köyhänä ja he menivät naimisiin hyvin nuorina. Opis-
kelu oli kiellettyä osalle näistä naisista. Vaikka lait kielsivät varhaisen 
avioliiton, niitä solmittiin salaa. Oppivelvollisuus oli kaikille lapsille 
sama, mutta kaikki eivät voineet käydä koulua. Vain osa keskiluok-
kaisista ja rikkaista saattoi kouluttautua. Naisille on kirjoitettu lakeja 
ja monia sääntöjä, mutta he eivät ole aina noudattaneet lakeja eivätkä 
viranomaisetkaan itse ole kovin paljon perehtyneet lain valvontaan. 
Korruptio ja lahjonta olivat keskeisiä ratkaisevia keinoja.79 

Reza Shaahin ja Muhammed Reza Pahlavin toiminta ja reformit 
eivät olleet koko yhteiskunnan muuttamista niin, että naiset saisivat 

76 Issabeigloo & Rauha 1991, 20.
77 Farmanfarmaiian 1999, 574–575.
78 Ks. myös Issabeigloo & Rauha 1991, 19.
79 Vrt. Kar 1998, 29.
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omat, kokonaiset oikeudet. Reza Shaahin toiminta lopettaa islami-
lainen pukeutuminen hejab pakolla aiheutti sen, että uskonnolliset 
pirit saivat lisää mahdollisuuksia pitää ääntä ja estää Iranin kehitystä.80 
Muhammed Reza Pahlavin toiminta oli heikkoa. Hän antoi naisille 
muodollisesti äänioikeuden, mutta hänen aikanaan valta oli kokonaan 
shaahilla, eikä kenelläkään ollut vapaan valinnan mahdollisuuksia. 
Vain ne naiset pääsivät eduskuntaan, jotka hyväksyivät tämän valtapo-
litiikan ja jotka turvallisuuspoliisi hyväksyi. 81 Muhammed Reza Pah-
lavin aikana ei sallittu naisten itsenäisten organisaatioiden toimintaa. 
Sallittu oli vain se Iranin naisten organisaatio82, joka oli osa valtako-
neistoa. 83 

Naisia ei voida sulkea pois yhteiskunnan jokapäiväisestä elämästä, 
koska ilman heidän asemansa parantamista yhteiskunnan kehitys ei 
näy. Kurjassa asemassa olevat naiset muodostavat suuren osan yhteis-
kuntaa, eivätkä valtiot ole voineet väittää silloin yhteiskunnilla mene-
vän hyvin. Naiset osallistuivat Iranin vuoden 1979 vallankumoukseen 
monista syistä, joista tärkein syy oli osallistuminen yhteiskunnan ta-
pahtumiin. Shaahin vastainen taistelu oli suuri tapahtuma, jossa nai-
set eivät voineet olla välipitämättömiä. Naiset ovat osallistuneet tais-
teluihin ja toimintoihin jo Pahlavien aikana ollen mukana puolueissa 
tai niistä riippumattomana. Paras esimerkki oli Forough Farokhzad84, 
joka kritisoi runoissaan Iranin traditioita ja naisten syrjäyttämistä 
Iranissa. 85 Naiset osallistuivat vallankumoukseen, sillä monet heidän 
perheenjäsenet kärsivät vankiloissa ja kaduilla shaahin aikana. Kho-
meini ja hänen kannattajansa sekä vasemmistolaiset kutsuivat naisia 
mielenosoituksiin shaahia vastaan. Khomeini kehotti naisia vastusta-

80 Ghorashi 2003, 53–54.
81 Kar 1998, 29.
82 Persiaksi Sazmane zanane Iran.
83 Ghorashi 2003, 59.
84 Naiskirjailija Muhammad Reza Pahlavin aikana.
85 Ghorashi 2003, 59.
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maan shaahia ja nimitti heidät leijonasydämisiksi naisiksi, jotka tais-
televat konekiväärejä ja tankkeja vastaan. 86 

Vallankumous shaahia vastaan onnistui, mutta naiset eivät saa-
neet vapautta. Naisten näkökulmasta siihen kuuluvat vallanjako sekä 
yhteiskunnassa että perheessä. Iranilaiset ovat toimineet erittäin aktii-
visesti tasa-arvon ja vapauden puolesta. Eri poliittisilta laidoilta ole-
vat puolueet ja järjestöt ovat taistelleet vuosia näiden asioiden vuoksi. 
Varsinkin Iranin vasemmistopuolueilla on pitkä perinne taistelussa va-
pauden ja tasa-arvon puolesta.87 Vaikka iranilaiset ovat kuinka paljon 
tahansa yrittäneet saada näitä kahta tärkeää vaatimusta käytäntöön, he 
eivät siinä onnistuneet. Naiset eivät saaneet osallistua vallankäyttöön 
ja monia shaahin aikana olleita oikeuksia kuten pukeutumista rajoi-
tettiin. Mehrangiz Kar kritisoi sitä, että kaikki uskonnolliset johtajat 
antoivat naisille luvan lähteä pois kotoa silloin, kun he halusivat nais-
ten osallistuvan mielenosoituksiin vallankumouksen aikana, mutta 
naisten hallinnollisesti ja poliittisesti korkeat asemat estetään. 88 

Vuoden 1979 Iranin vallankumouksen jälkeen ihmisten itseluottamus 
kasvoi ja he osallistuivat enemmän poliittiseen toimintaan. Kaikki 
puolueet kasvattivat omia rivejänsä ja varsinkin nuorten kiinnostus 
politiikkaan lisääntyi suuresti. Syntyi uusia puolueita ja ryhmiä, jotka 
perustivat omia järjestöjä ja alajärjestöjä naisille ja nuorille. Vallanku-
mous toi Iraniin uutta elämää ja uusia poliittisia aktivisteja.89 Tämä 
vaikutti niin, että koko yhteiskunta oli mukana erilaisessa poliittisessa 
toiminnassa. Tapahtuman jälkeen ihmiset eivät enää voisi hyväksyä 
hiljaa olemista pappien ollessa rauhassa vallassa ja tehdessä mitä tah-

86 Khmeini 1981, 240.
87 Ks. Ghorashi 2003, 56–57.
88 Kar 1998, 34.
89 Akhbare-rooz 12.7.2004. Chogunegi tashkil va faliate sazmane danshjuane pish-
gam. [WWW-dokumentti.]
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tovat muulle yhteiskunnalle. Papiston harjoittama politiikka oli ää-
rimmäistä, mutta siinä oli hyvänä puolena se, että ihmiset saattoivat 
olla mukana ja vaikuttaa siihen. Tässä suhteessa vallankumouksesta oli 
paljon hyötyä tavallisten ihmisten kannalta. Pahlavien aikana ihmis-
ten piti vain olla hiljaa ja katsoa, mitä kuningas tahtoo.90 

Vallankumouksen aikana ihmiset saattoivat nousta sitä vastaan, 
mitä he eivät hyväksyneet. Ihmisiä kuoli enemmän kuin Pahlavin ai-
kana ja taistelu oli jatkuvaa. Monien ihmisten ja puolueiden toiminta 
kiellettiin, mutta ihmiset eivät kuitenkaan antaneet periksi. Kurdit 
Kurdistanissa ja monet muut ryhmät eri alueilla taistelivat oman po-
litiikkansa puolesta, eivätkä he antaneet periksi valtion ja vallan pai-
nostuksen alla. Valtion puolella olevat taas osallistuivat aktiivisemmin 
valtiolliseen politiikkaan kuin shaahin aikana, jolloin yhteiskunnassa 
ei ollut mahdollisuutta toimia politiikassa ja ihmiset olivat enemmän 
sivussa kuin areenalla. Politiikka tuli ihmiselle tutuiksi ja läheiseksi 
eri muodoissa. Oli monia ihmisiä, jotka eri syistä eivät sekaantuneet 
ollenkaan politiikkaan, vaan ajattelivat ainoastaan omaa etuaan. Oli 
myös paljon ihmisiä, jotka olivat vapaamatkustajia ja katselivat vain 
sivusta.91 Iranissa shaahia vastustaneissa taistelussa ja vuoden 1979 
vallankumouksessa poliittisessa toiminnassa mukana olleet ovat kriti-
soineet niitä ihmisiä, jotka eivät olleet mukana, vaan toimivat puolu-
eettomina. Heitä vastaan oli monia iskulauseita. Kurdien alueella esi-
merkiksi sanottiin, että ”neutraalit ovat kunniattomia”. Tämä osoitti, 
kuinka paljon ihmiset olivat innostuneita politiikasta ja jopa pakotti-
vat muita ihmisiä osallistumaan politiikkaan.92

Vuonna 1979 Iranin vallankumous lähti liikkeelle siitä ajatukses-
ta, että uskonto voi tuoda heille vapauden ja tasa-arvon. Myöhemmin 
he huomasivat, kuinka paljon ja täysin avoimesti islamilaiset rajoitti-

90 Ks. myös Paastela 2000, 723. 
91 Esim. Nerweyi 1991, 35–35. 
92 Ks. Ghorashi 2003, 60.
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vat vapautta ja tasa-arvoa. Monet iranilaiset, jotka vallankumouksen 
aikana olivat islamilaisten riveissä, jättivät paikkansa ja jopa vastusti-
vat uusia hallitsijoita. Heidän lapsiaan tapettiin, vangittiin, erotettiin 
koulusta ja työpaikoilta. Kansa oli massiivisesti uskonut, että islami-
laiset toimivat heidän puolestaan ja traditiot ja uskonto vahvistivat 
tätä uskomusta.93 

Iranilaiset antoivat islamilaisille fundamentalisteille mahdollisuu-
det, joita ne olivat odottaneet monia vuosia. Monet toisinajattelijat 
joutuivat vallankumouksen jälkeen uudelleen vankilaan oltuaan aiem-
min shaahin vankilassa. Yksi heistä oli kirjailija Nasim Khaksar, joka 
oli ollut kaksi kertaa Muhammed Reza Pahlavin vankilassa taisteltu-
aan shaahia vastaan. Hän joutui heti vallankumouksen aikana uudel-
leen vankilaan, joita tällä kertaa hallitsivat islamilaiset. Hän kirjoittaa 
muistelmissaan:

”Vapautuskevään aikana jouduin kolmannen kerran elämässä 
vankilaan ja ensimmäisen islamilaisen tasavallan aikana, täs-
mälleen 14.7.1979 syntymäkaupungissani Abadanissa. En us-
konut sitä tai oli vielä liian aikaista uskoa, että tämän kaiken 
muutoksen jälkeen tuntui, että mikään ei ollut muuttunut.”94 

Islamilaisten päästyä valtaan monet toisinajattelijat ja vasemmis-
tolaiset, jotka olivat taistelleet monet vuodet shaahia vastaan ja viet-
täneet elämänsä vankiloissa ajatustensa takia tai kilpailleet ja olleet 
erimielisiä islamilaisten kanssa, joutuivat siis vankilaan tai kidutetta-
vaksi. Heistä esimerkkejä ovat Mujahdein Khalqin jäsen Reza Sadeti, 
Fadaian-järjestön jäsenet Hemad Shaibani ja kirjailija Nasim Khaksar, 
Kurdistanissa ja Iranin Turkmenistanissa (Torkemen sahra) Fadaian-
jäsenet ja muut toisinajattelijat, jotka olivat taistelleet monen vuoden 

93 Ks. Issabeigloo & Rauha 1991, 21.
94 Khaksar 1998, 45.
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ajan shaahia vastaan ja osallistuneet vallankumoukseen ja jopa johta-
neet sitä.95 

Yhteiskunta tuki aktiivisesti islamilaisia, koska he vastustivat Pah-
lavin diktatuuria ja toisaalta islamilaiset olivat samalla suunnalla kuin 
monet tavalliset iranilaiset. Köyhyys oli yksi syy ja tietämättömyys 
toinen. Kun köyhien ihmisten keskuudessa ei ollut tapahtunut pal-
jonkaan kehitystä, he paradoksaalisesti puolustivat niitä islamilaisia, 
jotka olivat kehitystä vastaan. Islamilaisille shaahin vastustuksen syynä 
oli shaahin länsisuuntaisuus. He eivät voineet hyväksyä, että Iran olisi 
länsimaiden kaltainen tai muu kuin islamilainen. Monet köyhät ja 
keskiluokan uskovaiset olivat samalla suunnalla. 96 Vanhoilliset isla-
milaiset olisivat hyvin voineet olla shaahin puolesta, jos hän ei olisi 
kääntynyt lännen kulttuurin suuntaan. Vanhoillisella uudistusten vas-
tustuksella on pitkä perinne. Niinpä 1900-luvun alussa islamilaiset 
ja osa mullaheista kuten Shaikh Fazlolah Nuri oli yhteiskunnan uu-
distusmielisiä vastaan.97 Tämän takia hänet teloitettiin vanhoillisten 
ajatusten ja Mashrote-vallankumouksen vastaisen toiminnan vuoksi 
1900-luvun alussa ennen kuin Pahlavien suku oli päässyt valtaan. 
Pahlavien aikanakin monet papistoon kuuluvat puolustivat shaahia. 
Sen sijaan Khomeini ja hänen kannattajansa vastustivat shaahia hä-
nen länsisuuntauksensa vuoksi. Heidän mukaan se loukkasi islamia ja 
yhteiskunnan traditioita, jotka ovat monta sataa vuotta saaneet vaiku-
tuksensa uskonnosta.98 

Tavalliset ihmiset eivät voineet hyväksyä Iranin länsisuuntautu-
neisuutta, koska heillä ei ollut mahdollisuutta olla mukana länsimais-
tumiskehityksessä. He olivat sivussa ja tämän kehityksen ulkopuolel-
la. Ainoa kulttuuripääoma, joka heillä oli, olivat traditiot ja uskonto. 
Kaikki ihmiset saattoivat vapaasti käydä moskeijassa, eikä se maksanut 

95 Vrt. Ghorashi 2003, 72.
96 Ks. Goodwin 1995, 110.
97 Ruthven 2000, 335.
98 Vrt. Diba Pahlavi 2003, 164.
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mitään.99 Koulua ei voinut käydä, koska se maksoi ja vaati muitakin 
kustannuksia. Jos köyhässä perheessä oli monta lasta, oli hyvin vaikeaa 
laittaa kaikki kouluun ja kustantaa heidän koulutuksensa. Helpompi 
oli, että lapsetkin auttaisivat perhettä taloudellisesti. Köyhät eivät ha-
lunneet heidän perheidensä omaksuvan länsimaista kulttuuria, koska 
he ajattelivat, että sen mukainen naisten pukeutuminen heidän per-
heessä on jopa tie prostituutioon. Naisten kulkeminen ilman chado-
ria tai huivia tarkoitti naisten astumista tavattomaan vaaraan. Niinpä 
he vihasivat niitä naisia, jotka eivät käyttäneet hijabia. Tyttöjen piti 
mennä naimisiin hyvin varhain ennen kuin he alkaisivat ymmärtää 
muunlaisia tapoja. He järjestivät tytöt naimisiin varhain estääkseen 
heidän ”pilaantumisen” ja sekaantumisen huonoon käyttäytymiseen. 
Köyhät perheet pelkäsivät, että mikäli tyttö oppii koulussa länsimaista 
käyttäytymistä, perhe ei enää voi hallita häntä ja tyttö voi ”pilaantua”. 
Toiseksi olivat taloudelliset syyt: jos köyhällä perheellä on monta lasta, 
tytöt eivät voi käydä ulkona työssä niin kuin pojat, ja tuoda kotiin 
rahaa. On helpompaa antaa tyttö naimisiin ja silloin on yksi perheen-
jäsen vähemmän kuluttamassa.100 

Monin paikoin Iranissa perhe saa tytöstä rahaa tulevan vävyn per-
heeltä eli tytön perhe saa shirbahan101. Tästä rahasta molemmat per-
heet sopivat keskenään ja se on palkkio morsiamen perheelle siitä, että 
he ovat kasvattaneet tyttöä monet vuodet. Tytön varhaisesta naimisiin-
menosta on usein taloudellista hyötyä köyhälle perheelle. Tytölle se on 
katastrofi , koska hän joutuu irtautumaan omasta perheestään hyvin 
varhain ja on peloissaan. Tämän takia monet kieltäytyvät ja käyttäy-

99 Ks. esim. Mottahedeh 1985, 34.
100 Ks. Kar 2001, 37.
101 Shirbaha tarkoittaa maidon hintaa, eli tämä raha annetaan morsiamen perheelle, 
koska he ovat kasvattaneet lapsen ja maksaneet monen vuoden ajan hänen ruokansa. 
Tämä on vanha iranilainen tapa ja monet tulkitsevat sen tytön myymiseksi. Vanhas-
sa suomalaisessa yhteiskunnassa (tai esim. nykypäivän Intiassa) myötäjäiset maksoi 
tytön (tai pojan) perhe joko tytölle itselleen tämän mennessä naimisiin tai sulhasen 
perheelle. Käytäntö oli siis päinvastainen kuin Iranissa.
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tyvät kuin uhri, joka viedään uhrattavaksi. He eivät voi mitään muuta 
kuin itkeä. Tällaisia tapoja ja traditioita on köyhien keskuudessa ja 
vanhoillinen papisto suoraan tai epäsuoraan puolustaa niitä. Papisto 
saa lisäkannatusta köyhien riveistä. Tämä vahvistuu, kun molemmat 
eli papisto ja köyhät puolustavat samanlaisia negatiivisia traditioita. 
Tämä oli yksi syy, miksi monet köyhät olivat Khomeinin rinnalla ja 
puolustivat hänen toimintaansa.102 

Papisto ei oikeastaan voi yhteiskunnallisen funktionsa takia olla 
vapauden ja tasa-arvon puolesta. Vapautta olivat esimerkiksi naisten 
vapaa pukeutuminen, naisten työssä käynti tai avioliitosta kieltäyty-
mien, jotka kaikki olivat vastoin papiston tavoitteita. Monet köyhät 
olivat muiden kuin islamilaisten joukoissa, eivätkä kaikki heistä ol-
leet ollenkaan missään yhteiskunnallisessa toiminnassa mukana. Oli 
kuitenkin hyvin tavallista, että Khomeini sai suurimman kannattaja-
joukkonsa juuri köyhien keskuudesta. 103 Tämän takia hän päästyään 
valtaan alkoi heti rajoittaa kaikkia yhteiskunnallisia vapauksia, jotka 
ihmiset olivat saaneet vallankumouksen aikana. Hänen yhtenä pää-
määränään oli tuhota ne länsimaisen kulttuurin osat, jotka shaahi oli 
tuonut mahaan kuten naisten pukeutuminen ja monet ei-islamilaiset 
lait.104

Yksi islamin tasavallan päämäärä oli oman tien kulkeminen ja 
riippumattomuus koko maailmasta. Jos tämä ei onnistunut, niin Ira-
nin syrjäyttäminen kansainvälisestä yhteisöstä onnistui. Islamilaiset 
sekoittivat maan itsenäisyyden ja kansainvälisen syrjäytymisen politii-
kan. Heidän politiikkansa eristi Irania enemmän kuin itsenäisti sitä. 
Heidän politiikkanaan oli toisin sanoen irtautua koko maailmasta ja 
rakentaa kokonaan muista maista poikkeava ja erilainen maa, joka ei 
olisi muun maailman kanssa tekemisissä.105 

102 Ks. Goodwin 1995, 126.
103 Ks. esim. Ruthven 2000, 349–350.
104 Goodwin 1995, 110.
105 Ks. Khomeini 1981, 323.
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Yksi islamilaisten vallankumouksen iskulause on monen vuoden 
ajan ollut ”taloudellinen riippumattomuus”106, mutta sillä ei ollut 
vaikutuksia. Islamilaisten talouspolitiikka oli surkeaa ja vuoden 1979 
jälkeen suurimman osan iranilaisten elämää on mennyt taloudellisesti 
huonoon suuntaan. Asukasluvun noustessa on myös köyhien luku-
määrä lisääntynyt. Ennen vallankumousta ihmiset olivat köyhiä ja 
paremman toivossa he vastustivat Muhammed Reza Pahlavin valtaa. 
Vallankumous ei tuonut iranilaisille paljonkaan taloudellisia paran-
nuksia, sillä talous ja sen piirteet muuttuivat vain pinnallisesti. Monia 
uusia tavaroita kyllä tuotettiin ja rakennuksia pystytettiin, mutta ih-
misten köyhyys ei vähentynyt.107

Islamilaisten vallanpitäjien tavoitteena oli maa, joka olisi itsenäi-
nen mm. talouden ja kulttuurin suhteen. Tämän avulla he vahingoit-
tivat koko kansakuntaa niin, että monien länsimaiden suhteet Iranin 
kanssa katkesivat vuosiksi ja taloudellisesti Iran koki suuria vaikeuksia, 
koska sillä ei ollut omia kykyjä tuottaa kaikkia tarvikkeita ja eivätkä 
muut maat suostuneet avoimesti olemaan tekemisissä Iranin kanssa. 
Nämä vaikeudet vaikuttivat enemmän tavalliseen kansaan ja varsinkin 
köyhään kansan osaan, jolla ei ollut mahdollisuutta ostaa kalliita mus-
tan pörssin tavaroita. Islamilaiset säännöstelivät kansan elintarvikkei-
den kulutusta ja polttoaineen jakelua siten, että niitä sai vain tietyissä 
paikoissa kuponkia vastaan. Tämä kokemus opetti iranilaisille, ettei-
vät he voi olla eristyksissä muusta maailmasta.108

Islamilainen vallankumous muutti Irania myös ulkopoliittisesti. 
Islamilaiset olivat sillä kannalla, että Iranin pitäisi olla riippumaton 
molemmista suurvalloista, Neuvostoliitosta ja USA:sta. Islamilaisen 

106 Vuonna 1979 Islamilaisen vallankumouksen jälkeen yksi islamilaisten iskulause 
oli ”täysin riippumaton talous” eli ”khod kafaii”, jonka tarkoitus oli, että Iran pääsee 
omilla jaloilleen 100-prosenttisesti ja on ulkomaista riippumaton, mutta se ei ole 
tähän mennessä onnistunut.
107 Ks. myös Khalilzad, 1985, 117.
108 Vrt. Issabeigloo & Rauha 1991, 26.
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vallankumouksen iskulause oli ”ei itään eikä länteen vaan islamilainen 
tasavalta”.109 Sen mukaan molemmat, sekä itä- että länsiblokki olivat 
Iranin vihollisia, eikä Iranin pitäisi ottaa niiden yhteiskunnista mallia. 
Iranin islamilaiset ja heidän johtajansa, ajatollah Khomeini, halusivat 
rakentaa yhteiskuntaa toiseen eli islamilaiseen suuntaan, joka kilpailisi 
näiden kahden blokin kanssa. Heidän päämääränään oli molemmista 
blokeista sekä taloudellisesti että poliittisesti riippumaton Iran. Kom-
munismi ja kapitalismi olivat molemmat jumalan vastaisia järjestel-
miä. Iranissa huudettiin kuolemaa sekä Yhdysvalloille että Neuvosto-
liitolle. Maziar Behrooz kirjoittaa: 

”Th e 1979 revolution in Iran opened a new chapter in the con-
duct of Iranian foreign policy. With the establishment of the Is-
lamic Republic of Iran (IRI) the nation’s foreign policy changed 
from a basically pro-Western stance to one summed up by the 
slogan ’neither East nor West’ (nah sharq, na gharb).”110

Taustana oli se, että osa Irania on ollut monia vuosia kolonialismin 
alla. Iranilaiset nimittivät Englantia siirtomaavallaksi ja myöhemmin 
Muhammed Reza Pahlavin aikana Yhdysvalloilla oli suuri vaikutusval-
ta. Maa ja sen kuningas eivät olleet tosiasiallisesti itsenäisiä, sillä suuret 
maat kuten Yhdysvallat vaikuttivat paljon Iraniin ja sen johtoon. Niki 
R. Kidden tuo esiin syyn, miksi näin on: 

”In addition, numerous experiences with foreigners who un-
dermined popular Iranian movements and leaders have lent 
weight to ideologies and movements that canter on the need to 
suppress foreign infl uence. Th e most notable examples of these 
are the movement led by Mohammed Mosaddeq against the 
British oil concession and the Islamic Revolution of Ayatollah 

109 Persiaksi sanotaan ”na sharqi, na qarbi, jomhuri-ye eslami”.
110 Behrooz 1990, 13.
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Khomeini, marked by the slogan ”neither East nor West.” Th ere 
is nothing irrational about a dominated Th ird Word country 
seeking to suppress the infl uence of great powers, although the 
conviction that this suppression can be complete and will solve 
all problems in unrealistic and illusory, whether it comes in 
nationalist or religious guise.”111

Näissä oloissa shaahiin kohdistuva kansan viha kohdistui auto-
maattisesti myös Yhdysvaltoihin, koska se oli shaahin merkittävin 
liittolainen ja tuki häntä ja hänen politiikkaansa. Shaahia kutsuttiin 
Iranissa ”Amerikan henkilöksi, jolla ei ole omaa tahtoa”. Tämän ta-
kia monet iranilaiset vastustivat myös Yhdysvaltoja ja samalla lännen 
valtaa Iranissa. Eräs Iranin vasemmistopuolueista, Fadaian-puolue, 
oli keksinyt iskulauseen ”kuolema shaahille, Amerikan imperialismin 
ketjussa olevalle koiralle”112, jota asetettiin julkisille paikoille, kuten 
seinille. Islamilaisetkin olivat oman ideologian vuoksi Yhdysvalto-
ja vastaan. Kun länsimaat olivat Yhdysvaltojen liittolaisia, iranilaiset 
tulkitsivat ne kaikki vihollisiksi. Iranilla kuitenkin oli normaalit val-
tiolliset suhteet monien länsimaiden kanssa. Islamilaiset eivät pitäneet 
kommunismista sen ideologian takia, koska se oli heidän mukaansa 
jumalan vastainen ideologia.113 

Osa vasemmistolaisista puolueista kuten Iranin Tudeh-puolue ja 
Fadaian-puolueen enemmistö olivat Neuvostoliiton linjalla ja yrittivät 
kumota vallinneet olosuhteet. Monet ei-neuvostoliittolaiset vasem-
mistolaiset, Kiinan puolella olevat vasemmistolaiset tai Neuvostolii-
ton ”sosialistiseksi imperialismiksi” lukevat vasemmistolaiset olivat 
yhtä lailla sekä Yhdysvaltoja että Neuvostoliittoa vastaan. Islamilai-
set vastustivat näitä kaikkia yhteiskuntia. Heidän mukaansa kaikki 

111 R. Keddie 1990, 3.
112 Farsiksi lausutaan ”Marg bar Shah sage zanjeirye emoerialismeh Amrika”.
113 Ks. myös Pollack 2004, 172. 
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länsi- ja itäblokin maat olivat estkbarin114 rintamassa islamia vastaan. 
Myös Iranin nationalistit vastustivat vihaisena muiden maiden valtaa 
Iranissa. Tämän takia yksi vallankumouksen iskulause oli itsenäisyys. 
Itsenäisyys tarkoitti iranilaisten mielestä sitä, että he itse valitsevat 
oman kohtalonsa ilman ulkopuolista vaikutusvaltaa. Oli kuitenkin 
toinenkin käsitys itsenäisyyden iskulauseista ja se oli suhteiden katkai-
seminen läntisten teollisuusmaiden kanssa. Tämä vahvistui, kun sota 
Iranin ja Irakin välillä alkoi.115

Viime aikoina Iran kuten monet muutkin maat, joissa on tapah-
tunut monia muutoksia, ovat olleet jatkuvasti maailman median ai-
heina. Vuonna 1979 Iranissa tapahtunut vallankumous Muhammed 
Reza Pahlavia vastaan oli suuri tapahtuma. Islamilaiset johtajat vastus-
tivat suuria länsimaita kuten Yhdysvaltoja sekä kommunismia ja eri-
tyisesti Neuvostoliittoa. Kahdeksan vuoden ajan vuosina 1980–1988 
käyty sota Irakia vastaan toi Iranin koko maailman tiedotusvälineiden 
otsikoihin ja näin ihmisten mieleen. Iranin muutokset ovat vaikut-
taneet muiden islamilaisten maiden sekä Keski- ja Lähi-idän maiden 
tilanteisiin. Islamilaisten pääsy valtaan Iranissa antoi toivoa muille is-
lamilaisille liikkeille, jotka halusivat päästä valtaan ja perustaa oman 
islamilaisen valtion. Iranin islamilaisten onnistuminen lisäsi islamilais-
ten ja ei-islamilaisten välisiä konfl ikteja. Monissa maissa, joissa asuu 
shiiamuslimeja niin kuin naapurimaassa Irakissa, syntyi pelko, että 
nämäkin ottavat oppia iranilaisista shiiamuslimeista ja yrittävät päästä 
valtaan.116 Irakissakin enemmistö muslimeista on shiialaisia. Karbalan 
ja Najafi nin kaupungit ovat shiialaisille pyhiä paikkoja, koska imaami 
Alin ja hänen poikansa Husseinin haudat ovat niissä kaupungeissa.117

114 Estkbar tarkoittaa vahvaa valtiota, joka riistää heikompaa valtiota. Sana on ara-
bialainen ja islamilaiset käyttävät sitä Iranissakin. 
115 Jalali Naiini 1995, 7-15.
116 Ks. Pollack 2004, 183.
117 Ks. Hämeen-Anttila 1999, 121.
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Vallankumouksen jälkeen elintarvikkeita säännösteltiin, eikä köy-
hillä ollut varaa ostaa ruokaa mustasta pörssistä. Iranin johto jatkoi 
oman ideologiansa takia kahdeksan vuotta tuhoista sotaa Irakia vas-
taan. Iran tuki suurella rahalla eri puolella maailmaa olevia islamilaisia 
shiialaisia aktivisteja ja terroristijärjestöjä. Iran antoi heille rahaa ja 
tarvikkeita, koska he olivat samalla linjalla kuin Iranin johtajat länttä 
ja kommunismia vastaan. Nämä esimerkit osoittavat sen, kuinka Ira-
nin johtajilla oli toimissaan vapaat kädet. Heidän valtansa on melkein 
rajaton, eivätkä mitkään säädökset voi estää heitä toimimasta, koska 
he ovat olleet lakien ja säädösten yläpuolella. Nämä yksinvaltaiset toi-
met ovat myös aiheuttaneet Iranille paljon menetyksiä ja suoranaisia 
katastrofeja.118 

Iran on menettänyt hyvin paljon kehitysmahdollisuuksia. Iranista 
poistettiin 1980-luvun alussa Saddam Husseinin joukot alueilta, jotka 
Irak oli miehittänyt. Monet iranilaiset poliitikot pyysivät Irania sol-
mimaan rauhan, mutta Iranin johto ei hyväksynyt sitä, vaan se jatkoi 
sotaa niin kauan kun pystyi. Siitä ei seurannut Irakille eikä Iranille 
mitään hyvää paitsi raunioita, huono talous ja miljoona kuollutta ih-
mistä sekä lukematon määrä vammaisia. Vieläkään sodan jäljet eivät 
ole ohi kummassakaan maassa. Tämä sota, joka 1980-luvulla kesti 8 
vuotta, oli pahin tapahtuma Iranin lähihistoriassa. Pitkä ja tuhoisa 
sota olisi voitu välttää hyvän johtajuuden avulla ja ainakin estää sen 
jatkuminen. Monia ihmiset tapettiin vankiloissa, koska he vastustivat 
tätä sotaa. Iranin uskonnollisen johdon mielestä tämä sota oli pyhä ja 
se oli kuin lahja jumalalta. Ei kukaan tervejärkinen johtaja anna oman 
maansa pysyä köyhänä ja sotia sen vuoksi, että luulee sotaa hyväksi, 
vaikka ei ole mitään syytä sotia tai jatkaa sotaa.119

Yhdysvallat ja Israel olivat kaksi suurta vihattua maata vallan-
kumouksen aikana. Israel sen takia, että se oli shaahin liittolainen 

118 Ks. Pahlavi 1980, 22.
119 Ks. myös Tagavi 1985, 74–76.
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ja myös Al-Aqsan moskeijan ja palestiinalaisalueiden miehittäjä. 120 
Shaahin palauttaminen Iraniin ja asettaminen oikeuden eteen oli tär-
keä vaatimus vallankumouksen aikana. Shaahi oli sairas ja saapui Yh-
dysvaltoihin saamaan lääkärinhoitoa, mutta Iranin valtio vaati shaa-
hin luovuttamista takaisin Iraniin. Iran ei saanut vaatimuksiaan läpi 
ja sen vuoksi islamilaiset Khomeinin kannattajat miehittivät Yhdys-
valtojen suurlähetystön 4.3.1979 ja ottivat diplomaatteja panttivan-
geiksi.121 Panttivankiselkkaus ja miehitys kestivät 444 päivää, minkä 
jälkeen panttivangit vapautettiin, mutta Yhdysvaltojen suurlähetystön 
toimintaa ei sallittu enää.122 

Iranin ulkopolitiikka oli Khomeinin aikana jyrkempi ulkomaail-
maa kohtaan ja sitä hallitsivat islamin ja vallankumouksen painopis-
teet. Khomeinin mukaan ulkopolitiikan ja muiden maiden suhteiden 
oli palveltava islamia ja muslimeja.123 Iran auttoi paljon islamilaisia 
taistelijoita – varsinkin shiialaisia – ympäri maailmaa. Khomeini kuol-
tua 3.6.1989 Iranin ulkopolitiikka ei juuri muuttunut varsinkaan Yh-
dysvaltoja kohtaan.124 

Vuonna 1997 Muhemmed Khatami pääsi presidentin virkaan. 
Hän johti reformisteja, jotka halusivat muutosta sekä Iranin sisä- että 
ulkopolitiikassa. Khatamia pidetään maltillisena islamilaisena polii-
tikkona, joka haluaisi avata Iranin politiikkaa sisällä Iranissa ja myös 
parantaa suhteita ulkomaailman, mm. Yhdysvaltojen kanssa.125 Iranin 
ydinohjelma, jonka epäillään valmistavan ydinaseita ja jota Yhdysval-
lat vastustaa jyrkästi, on yksi riidanaihe Iranin ja Yhdysvaltojen ny-
kyisten vihamielisten suhteiden välillä.126

120 Ks. Khomeini 1981, 301
121 Issabeigloo & Rauha 1991, 21.
122 Ks. myös Rubin 1985, 99.
123 Khomeini 1981, 440.
124 Ks. Esim. Pollack 2004, 183 & 245.
125 Ks. Pollack 2004, 309–310.
126 Ks. Pollack 2004, 416–422.
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Islamilaisen tasavallan Iranissa yritettiin vuoden 1979 jälkeen muut-
taa koko yhteiskunnan kulttuuri täysin islamilaiseksi, mutta tämä ei 
onnistunut. Nuoret eivät kiinnostuneet vallanpitäjien suunnitelmista 
ja he vastustivat laajasti tätä elämäntapaa. Stuart Hall kritisoi vasem-
miston käyttäytymistä kulttuurin suhteen ja tuo esiin, mitä kulttuuri 
ja sen vaikutukset ovat:

”Kyse ei ole vain tavaroista, hyödykkeistä ja teknologiasta. 
Kysymys on myös asenteista ja käytännöistä. Kulttuuri ei ole 
koskaan koostunut esineistä, vaan esineiden ja tekniikan yh-
teiskunnallisessa käytössä rakentuvasta suhteiden tietystä muo-
dosta. Vasemmiston yleinen virhe on siinä, että se ei ole nähnyt 
arkielämään sisältyviä demokraattisia elementtejä ja kyennyt 
kytkeytymään niihin johtuen siitä muodosta, johon ne on ny-
kyisin liitetty.”127 

Kulttuurissa on kyse tärkeästä ja hyvin herkästä asiasta. Ihmisten 
kulttuuria ei voi helposti muuttaa, jos sitä ei arvosteta eikä suhtauduta 
siihen realistisesti.128 Kansa, jolla on hyvin paljon arkipäivän ongel-
mia, ei voi heti omaksua outoa ja tuntematonta vaikkakin ehkä hyviä 
asioita. Tasa-arvo on hyvä ja positiivinen elementti yhteiskunnassa, 
mutta kansa saattaa kuitenkin valita vastakkaisen suunnan. Vaikka 
Iranissa vallankumouksen aikana vuonna 1979 oli monia muitakin 
vaihtoehtoja kuin ääri-islamilaiset, ihmiset valitsivat juuri heidät, ei-
vätkä antaneet mahdollisuutta kommunisteille, muille vasemmistolai-
sille tai demokraattisille puolueille tai ajatuksille päästä valtaan. Vaik-
ka kansan päämääränä epäilemättä oli vapaus, he tulkitsivat vapauden 
tavalla, jota on hyvin vaikea hahmottaa tai tulkita. Voi olla, että kansa 

127 Hall 1992, 28.
128 Vrt. Kadivar 1997, 24.
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huutaa ja vaatii kaduilla vapautta, mutta samaan aikaan heillä on hä-
märä käsitys siitä, mitä vapaus tarkoittaa.129 

Vapaus saattoi olla tuon ajan islamilaisille vapautta (ääri)uskonnon 
harjoittamiseksi tai vapautta shaahista ja läntisistä kulttuuritavoista. 
Vasemmistolaisille vapaus ehkä olisi ollut oman tasavallan perustami-
nen, naisille oman vapauden saavuttaminen jne. Tuolloin islamilaiset 
olivat tai tulivat mukaan tavallisten ihmisten vaatimuksiin ja saivat 
ihmisten suosion omalle ideologialleen. Vaikka muut ajatukset olivat 
– ainakin näiden ajatusten edustajien omasta mielestä – erittäin hyviä, 
ne eivät saaneet tarpeeksi ihmisiä omalle puolelleen. Khomeini osasi 
käyttää tilannetta hyväkseen ja otti huomioon tärkeän asian eli ih-
misten vastenmielisyyden läntiseen kulttuuriin, koska he näkivät sen 
osana shaahin ajamaa järjestelmää. Heidän tulkintansa mukaan shaa-
hi ”teki ihmisille pahaa” mainostaessaan läntisiä elämäntapoja. Nikki 
R. Keddie tuo esiin osan liberaalin sivistyneistön taustasta ja heidän 
erilaisuudestaan verrattuna Khomeinin ajatuksiin. Nämä Khomeinin 
ominaisuudet antoivat hänelle mahdollisuuden voittaa taistelu ja val-
lata itselleen johtajan paikka. Nikki R. Keddie kirjoittaa:

”Th e apparent democratic nationalist tone of many of his state-
ments from France was largely due to the advice of his Western-
educated entourage there-Bani Sadr, Ghotbzadeh, and Yazdi. 
Many revolutionaries knew only these French statements and 
not the theocratic ideas of his Hokumat-e Islami.”130

Vaikka nämä liberaalit puolustivat vapautta, he eivät voineet saada 
ihmisiä puolelleen niin kuin Khomeini. Vaikka vasemmistolaiset kan-
nattivat tasa-arvoa ja osa heistä, kuten Fadaian-järjestö, oli taistellut 
kiivaasti shaahin diktatuuria vastaan monien heidän toveriensa saa-

129 Ks. Kar 1998, 34–35.
130 Keddie 1981, 252.
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dessa surmansa ja lähes kaikkien heidän kokiessa shaahin vankilat, he 
eivät kuitenkaan saaneet kannatusta niin kuin islamilaiset. Islamilais-
ten vuoden 1979 voiton osasyytä pitäisi etsiä iranilaisen yhteiskunnan 
syvistä perinteistä ja monien vuosien uskonnon vaikutuksesta. Vaikka 
ihmiset halusivat vapautta, heidän kuvansa vapaudesta oli hyvin ris-
tiriitainen.131

Ajatollah Khomeinilla oli hyvin selkeä käsitys siitä, että kaikkien ira-
nilaisten pitäisi noudattaa ehdottomasti hänen käskyjään ja tehdä niin 
kuin hän haluaa. Kansalaisyhteiskunnalla ei ollut mitään mahdollista 
olla itsenäinen ja vapaa, sillä kaikki ajatukset ja toiminnat olivat Kho-
meinin ja hänen ideologiansa vallan alla. Yhteiskunnan henki oli siten 
ahdistunut ja ilmapiiri ahdas. Se vaikutti monien elämään masenta-
vasti ja naisten elinolot heikkenivät entisestään. Yhteiskunnan kehi-
tystaso laski, sillä kaikki kehitys oli Khomeinin mielestä länsimais-
tumista. Hän oli esimerkiksi sitä mieltä, että iranilaiset eivät tehneet 
vallankumousta paremman elämän takia, vaan he halusivat muutosta 
uskonnollisen ja hengellisen hyvinvoinnin vuoksi. Hän ei arvostanut 
taloustieteitä eikä muita yhteiskuntatieteisiin liittyviä tieteitä. Hänen 
mielestään islamissa oli kaikki, mitä islamilainen yhteiskunta tarvitsee. 
Tieteet, jotka eivät ole islamilaisia, eivät kelvanneet hänelle ja hänen 
ajatuksilleen. 132

Vaikka yhteiskunnassa tehtiin vallankumous paremman elämän 
saavuttamiseksi, se ei islamilaisten mielestä ollut näin, vaan he tulkit-
sivat kaikki saavutukset islamin ja papiston työn ansioksi. Suurin osa 
vallankumouksen osallistujista oli köyhistä perheistä. Näiden köyhien 
elämä oli osaksi hyvin kurjaa Muhammed Reza Pahlavin aikana ja 
köyhyys oli yksi tärkeä syy, joka toi ihmiset kaduille. Ihmiset eivät 
nähneet ainoastaan puolialastomia naisia ja tyttöjä baareissa ja kaduil-

131 Vrt. Kar 1998, 26–29.
132 Ks. Mackey 1996, 298–299.
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la, he myös näkivät, että kaikilla ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia. 
Osa näistä naisista pukeutui kalliisti länsimaisiin vaatteisiin ja toisella 
osalla eli köyhillä ei ollut mahdollisuuksia ostaa edes tavallisia vaattei-
ta. He näkivät hyvin suuren kuilun itsensä ja rikkaiden pukeutumises-
sa ja elämäntavoissa.133

3.4. Shiiavalta Iranissa

Iranissa asukkaiden enemmistön uskonto on islam ja yli 90 % iranilai-
sista on muslimeja. Muslimeilla on kaksi päähaaraa, joista enemmistö-
nä koko maailmassa ovat sunnimuslimit ja vähemmistönä shiiamusli-
mit. Iranin enemmistönä puolestaan ovat shiialaiset. Shiialaisuudesta 
tuli Iranissa valtionuskonto safavien vallan aikana, joka alkoi noin 
vuonna 1501.134 Safavin-suvun valtaa kesti vuodesta 1501 vuoteen 
1722 asti.135

Noin 90 % iranilaisista muslimista on virallisesti shiialaisia. Ira-
nin shiialaisuuteen liittyvät 12 imaamia, jotka alkavat imaami Alista 
– profeetta Muhammedin vävystä ja kaikkien muslimien neljännestä 
kalifi sta – ja päättyvät imaami Mahdiin. Imaamit ovat kaikki Alin 
jälkeläisiä hänen pojastaan ja pojanpojastaan jatkuen. Ensimmäinen 
Imaami Ali tapettiin vuonna 661 Kufan kaupungissa, joka sijaitsee 
Etelä-Irakissa. Myös hänen poikansa, kolmas imaami Hussein surmat-
tiin vuonna 680 Kerbalassa yhdessä 72 ystävän kanssa. Nämä kaksi 
imaamien surupäivää ovat shiialaisille tärkeitä.136 Joka vuosi mohara-
min137 aikana on Husseinin ja hänen ystäviensä suruaika. Se kestää 40 
päivää ja sitä vietetään näyttävästi surullisena ilmiönä. Myöhemmin 
tässä kappaleessa kerrotaan enemmän shiilaisuudesta.

133 Vrt. esim. Kar 1998, 29.
134 Keddie & Hooglund 1986, 5.
135 Akhavi 1980, 25.
136 Issabegloo & Rauha 1991, 35.
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Iranin shiialaisille tärkeitä ovat Allah, profeetta Muhammed ja 
12 imaamia, jotka seuraavat Muhammedin sukua ja ovat Fatiman 
– Muhammedin tyttären ja hänen puolisonsa Alin jälkeläisiä. Viimei-
nen imaami syntyi vuonna 860, mutta hävisi 5-vuotiaana. Shiilaisten 
mukaan hän on piilossa ja tulee esiin jonain päivänä.138 Imaamien 
poissa ollessa jäi valta- ja johtajuustyhjiö. Iranissa Khomeini hahmot-
teli 1940-luvulla teorian oppineiden vallasta eli velajateh faqihista.139 
Valifaqih, joista Khomeini oli itse ensimmäinen, voi johtaa shiialaisia 
tämän valtatyhjiön aikana. 

Iranissa papisto on vallassa ja shiialaisten vaikutusvaltaisella papis-
tolla eli Ulamalla140 on hyvin tärkeä asema Iranissa. Moshiri sanoo 
ulamasta:”Ulema is a plural phrase referring to the Iranian cleric.”141 
Ulaman muodostavat ne henkilöt, joilla on korkea asema uskon-
nollisessa hierarkiassa. He ovat mm. luennoitsijoina uskonnollisissa 
kouluissa. He tietävät eniten uskonnon asioista ja voivat opettaa niitä 
opiskelijoille. Shiialaisilla papeilla on erilaisia asemia ja arvoja. Ajatol-
lah on shiialaisudessa korkein arvo ja juuri he opettavat shiilaisuutta 
uskonnollisissa kouluissa. Jaakko Hämeen-Anttila kirjoittaa tästä seu-
raavasti:

”Ajatolla (arab. áyatulláh) shiialaisessa hierarkiassa on ylin us-
konoppinut, kirjaimellisesti ’Jumalan (tunnus) merkki’. Kris-
tilliseen hierarkiaan verrattuna ajatolla voisi rinnastaa piispaan. 
Iranin islamilaisen vallankumouksen jälkeen on otettu käyt-
töön myös uusi, korkeampi nimike áyatulláh-al-uzmá ’Jumalan 

137 Arabialaisen kalenterin kuukauden nimi ja tarkoittaa kiellettyä.
138 Issabegloo & Rauha 1991, 35.
139 Hämeen-Anttila 1999, 92.
140 Ulama on monikko ja tarkoittaa niitä henkilöitä, joilla on hallussaan oppi, yk-
sikkö on alem. Se on arabialainen sana, joka tulee tiedettä tarkoittavasta sanasta 
elem. Tässä ulama tarkoittaa uskonnollisia oppineita.
141 Moshiri 1985, 6.
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korkein (tunnus) merkki’, jonka ovat omaksuneet eräät kuului-
simmista ja tunnetuimmista ajatollaheista.”142

Ajatollah on uskonnon korkein opettaja, jolla on myös oma lop-
pututkinto eli resale. Tämä hierarkia rakentuu shiialaisten opetuksen 
eri asteissa ja tulee heidän uskonnollisista kouluista, joka kouluttavat 
papistoa. Näitä kouluja kutsutaan Iranissa nimellä hozehy-e elmieh ja 
niiden oppilaita kutsutaan nimellä talabeh, joka tulee arabian kielestä 
ja tarkoittaa halukasta. Kun he ovat opiskelleet tarpeeksi ja käyneet 
uskonnon opiskelussa läpi tietyt asiat, heistä voi tulla esimerkiksi ho-
jatoleslameita. Tämä on ajatollahin jälkeen seuraava arvo hierarkiassa 
alaspäin. Hojatoleslamit voivat opettaa myös hozessa. Monen islami-
laisten johtajat kuten Iranin presidentti ovat hojatoleslameita ja useat 
myös ajatollaheita.143 

Iranin vallankumouksen jälkeen papiston päästyä valtaan nämä 
shiialaisten uskonnollisen opetuksen koulut saivat paljon arvoa ja 
valtaa, jopa enemmän kuin yliopistot. Nämä koulut nostettiin niin 
korkealle, että ne olivat vaarassa syrjäyttää tieteelliset yliopistot. Näissä 
shiialaisten kouluissa kaikki eivät kuitenkaan olleet islamilaisten val-
lankäyttäjien kannattajia, vaan monet heistä olivat valtion vastustajia 
ja saivat surmansa vankiloissa. Yksi tärkeimmistä opettajista ja Kho-
meinin jälkeen tärkeimmistä henkilöistä, ajatollah Montazeri on tällä 
hetkellä islamilaisen tasavallan arvostelija ja hän on kotiarestissa. Hä-
nen vävynsä Mahdi Hashemi ja monet muut kannattajat on tapettu 
vankilassa. Mm. Montazerin poika on ollut vankilassa.144 

Monet papiston jäsenet, jotka olivat opiskelleet tai opettaneet 
hozeyeh elmiassa, joutuivat vankilaan, koska arvostelivat valtiota ja 
Khomeinin toimintaa. Nämä koulut ovat olleet hyvin tärkeitä isla-
milaiselle tasavallalle, koska mullahit opiskelevat niissä. Koulut ovat 

142 Hämeen-Anttila 2001, 10.
143 Ks. esim. Rubin 1985, 99.
144 Ks. Rubin 1985, 105–106. myös ks. Pollack 2004, 13.
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islamilaisen järjestelmän uskonnollinen voima ja tärkeitä ideologisen 
opetuksen paikkoja. 

Vanhat ajatollahit, jotka ovat opiskelleet niissä ja opettavat us-
kontoa, vaikuttavat uskonnon avulla yhteiskunnan mielipiteisiin 
voimakkaasti. Heillä on sanan voima nimeltään fatva. Islamilaisten 
uskovaisten eli shiialaisten velvollisuus on noudattaa sitä. Fatva on 
viimeinen päätös, jonka ajatollah voi antaa. Ajatollah Khomeini käytti 
tätä fatvaa 1980-luvulla brittikirjailija Salman Rushdieta vastaan, kun 
hän islamilaisten mielestä oli halventanut islamin profeettaa. Khomei-
ni antoi fatvan, että kuka tahansa muslimi on velvollinen tappamaan 
tämän kirjailijan.145 

Sunnimuslimeilla ei ole ajatollaheita, mutta heillä on sen sijaan 
muita arvoja. Heilläkin on omia uskonnollisia koulujaan ja johtajia, 
kuten faqi146, mullah (rukouksen johtaja ja myös opettaja), alameh 
(oppinut), mufti (fatwan antaja) jne.147 

Islamilaisessa Iranissa hallitsevat shiialaiset, jotka uskovat velayateh 
faqihia. Faqih on papistoon kuuluva henkilö, joka johtaa shiialaisia 
sinä aikana, kun kahdestoista imaami eli Mahdi on piilossa. Velayateh 
faqih tarkoittaa faqihia eli hän on islamin oppiin perehtynyt pappi ja 
johtaja. Khomeini oli faqihi ja hänellä oli valtaa. Velayat faqih siirtyi 
hänen kuolemansa jälkeen Ali Khameneille, joka nyt johtaa Irania.148 
Iranin shiialaisista enemmistö kuuluu asna ashari shiialaisiin. Heillä 
on kaksitoista imaamia alkaen imaami Alisatista ja päättyen imaami 
Zamniin149 eli Mahdiin.150 Shiialaiset siis uskovat, että Mahdi ei ole 

145 Laqueur 2001, 176.
146 Ks. Hjärpe 1992, 95–96.
147 Ks. myös Laqueur 2001, 147.
148 Luthven 2000, 373.
149 Imam on arabiankielinen sana ja tarkoittaa edustajaa. Imam on henkilö, joka 
johtaa rukousta ja johtaa myös shiialaisia muslimeja. Zaman tarkoittaa aikaa. Ima-
meh zaman tarkoittaa ajan imaamia, Imam Mahdia.
150 Imaamit ovat: 1- Ali (k. 661) 2- Hassan (k.670 tai 678) 3- Hussein (k. 680) 4- 
Ali Zain-ol-abedin (k. n. 713) 5- Muhammed Baqher (k. n. 733) 6- Jafar-e Sadeqh 
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kuollut, vaan hän ainoastaan piilossa.151 Kun yhteiskunnassa on tar-
peeksi sortoa ja pahaa, hän ilmestyy maailmaan ja pelastaa ihmiset.152 

Mahdillä on ollut kaksi piiloaikaa. Niistä ensimmäinen oli qeibateh 
soqra eli pienempi piiloutuminen, joka alkoi vuonna 839 Mahdin ol-
lessa 5-vuotias ja joka kesti vuoteen 908. Toinen piiloaika qaeibateh 
kobra eli suurempi piiloutuminen alkoi vuonna 908 ja se on jatku-
nut tähän päivään asti ja jatkuu edelleen.153 Historian aikana on ollut 
henkilöitä, jotka ovat väittäneet olevansa imaami Mahdi ja julistaneet 
itsensä imaamiksi. Yksi heistä oli Said Ali-Mohammed Shirazi (Bab) 
vuonna 1838 Iranissa.154 Hänen kannattajiaan kutsutaan babilaisiksi. 
Sanotaan, että babilaisuus ja bahai-uskonto ovat erilaisia, vaikka jos-
kus ne sekoitetaankin.155 Mahdin elinaikana shiialaiset johtajat kävi-
vät hänen luonaan ongelmiensa kanssa ja halusivat niihin ratkaisuja. 
Mahdin piiloutumisen jälkeen syntyi ongelma, keneltä ongelmiin voi 
kysyä neuvoja. Tämän takia shiialaiset ovat jakautuneet kahteen ryh-
mään. Yksi osa vain ohjaa shiialaisia noudattamaan olemassa olevia 
sääntöjä ja oppeja. Toinen ryhmä kysyy ongelmatilanteessa neuvoa 
shiialaisten tieteelliseltä korkealta papistolta mujtahediltä, joka on ej-
tehad eli soveltaa lakeja. Eric Hooglund kirjoittaa mujtahedistä: 

”Mujtahids are preeminent religious scholars whose learning 
qualifi es them to interpret religious laws for Shi´i muslim. 
Since the end of the 18th century, shi´i doctrine has accepted 
the principle that very believer must choose a mujtahid as a 

(k. 765) 7- Musa Kazem (k. 799) 8- Ali Reza (k. 818) 9- Muhammed Taqhi (k. 835) 
10- Ali Hadi (k. 868) 11- Hassan Askari (k. 873 tai 874) 12- Muhammed Mehdi 
(kätkeytyi 941). Hämeen-Anttila 1999, 81. 
151 Hjärpe 1992, 67–68.
152 Ks. Pollack 2004, 12.
153 Mehrabi 1994, 17. Vrt. myös Hämeen-Anttila 1999, 81. 
154 Mehrabi 1994, 76.
155 Mehrabi 1994, 78.
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personal guide in all matters pertaining to faith. A Shi´i must 
always be guided by living mujtahid. Since mujtahids are con-
sidered to be fallible, the rulings of a living mujtahid take prec-
edence over those of one who has died. Older religious scholars 
who have attained the status of a mujtahid are ofen accorded 
the title of ayatollah.”156

Näitä mujtahedejä ei ainoastaan kutsuta kunnioittavalla nimellä ja 
he eivät vain vastaa kysymyksiin. Muslimin on joka vuosi maksettava 
omalle mujtahedilleen rahaa eli islamilaisten vapaaehtoista veroa ni-
meltään khoms ja zakat.157 Jos esimerkiksi afganistanilainen shiiamus-
limi asuu Afganistanissa ja hänen mujtahed puolestaan Irakissa, hän 
maksaa veroa rahanvälittäjän kautta omalle mujtahedilleen Irakiin. 
Mujtahedillä on velvollisuus käyttää nämä rahat – mikä ei ole pieni 
summa – islamin uskonnon hyväksi ja antaa köyhille. Mujtahed itse 
päättää ja tietää, mihin nämä rahat loppujen lopuksi päätyvät. Mujta-
hedien välillä on myös kilpailua vallasta ja rahasta. Jos he eivät hyväksy 
toista mujtahedia, voidaan sanoa, että kyse ei ole vain islamin uskon-
nosta vaan muistakin asioista kuten mainittiin. Valta, joka johtaa ta-
loudellisiin etuisuuksiin, on yksi syy valtataisteluihin eri mujtahedien 
välillä. Kun Khomeini kuoli ja Khamenei valittiin Iranin johtajaksi, 
monet ajatollahit vastustivat hänen valintaansa. Ensimmäinen syy oli 
se, että Khamenei ei ollut ajatollah vaan hän oli alempiarvoinen eli 
hojatoleslam. Koska hän ei ollut ajatollah, hän ei ollut myöskään mu-
jtahed.158 

Ajatollah Montazeri oli mojtahed ja hänestä piti tulla Khomeinin 
jälkeen Iranin johtaja, mutta Khomeini syrjäytti hänet. Toinen aja-
tollah oli Shariatmadari, joka oli myös mojtahed ja vallankumouksen 
aikana Khomeinin kannalla. Myöhemmin heidän välilleen syntyi eri-

156 Hooglund 1986, 75.
157 Hjärpe 1992, 85.
158 Ruthven 2000, 372.
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mielisyyksiä ja Khomeini syrjäytti hänet vuonna 1980. Shariatmada-
rilla oli puolue, nimeltään ”Iranian Muslims´ Isalmic republic people´s 
party (IMIRPP)”159. Hänet syrjäytettiin, koska hän oli uudistusmie-
lisempi160 kuin Khomeini.161 Nämä ovat esimerkkejä valtataisteluista 
ajatollahien välillä. Heidän kesken on paljon erimielisyyksiä ja valta-
taistelua. Monet ajatollahit Iranissa ovat hiljaa, sillä he pelkäävät omaa 
kohtaloaan. Marraskuussa vuonna 1985 Ajatollah Ruhani Qomin 
Muhammediyeh moskeijassa sanoi puhetilaisuudessa: 

”My duty today is say that I see Islam in danger, that the marja´at 
[principle of exemplary leadership by the most eminent clerics] 
to be in danger. Last night’s speech and press conference indi-
cates that the high ranking clergy among themselves in a closed 
room and bore witness that the majority of people gave the 
leadership after Mr. Khomeini to Zayd [i.e., Ayatollah Montaz-
eri] and that they have elevated this Zayd to the level of marja´. 
Th is is a lie. Th e election of the marja´of the Shi´ites is not in 
the hands of the common people to make. Th ese actions will 
drag Islamic government to destruction. I hereby declare that I 
oppose this sort of election of the leader of our country... Th ey 
say that the people elected these persons [member of Council 
of Experts]. Th is is a lie. Th e people did not elect anyone, nor 
did they give their vote to anyone. Even supposing this was 
the case-which it is not-this contradicts the principle of Islamic 
government. I declare that this government in unislamic, that it 
has given itself an Islamic name but is clearly against the provi-
sion of the Quran. It acts against Islam and is even worse than 
communist governments.”162 

159 Akhavi 1980, 175.
160 Ruthven 2000, 350.
161 Akhavi 1980, 175.
162 Akhavi 1986, 62.
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Valtataistelu islamilaisien johtajien keskuudessa ei ole uutta. Ku-
ten edellä on esitelty, islamilla on kaksi päähaaraa eli shiialaisuus ja 
sunnalaisuus. Sunnit uskovat sunnaan, joka tarkoittaa profeetta Mu-
hammedin tapojen oppimista. Shiia tarkoittaa ystäviä ja kannattajia 
ja jokaisella on ollut shi´i eli Aabraham oli Nuhin Shi´i, eli hänellä 
oli Nuhin metodi.163 Myös sunneilla ja shiialaisilla on Muhammedin 
jälkeen ollut johtajuuskiista. Shiialaiset uskovat, että Muhammedin 
kuoleman jälkeen hänen seuraajansa olisi pitänyt olla imaami Ali, 
mutta Ali tuli valtaan vasta neljännen kalifi n jälkeen. 164 

Muhammedin jälkeen alkoi muslimien keskuudessa valtataistelu. 
Tämä on peräisin ajasta ennen islamia, jolloin Bani Omayen ja Bani 
Hashemin suvut olivat riidoissa.165 Islamin ensimmäinen kalifi  oli 
Abu baker, toinen Omar ja kolmas Osman. Vasta neljäntenä tuli Ali. 
Alin valtakausi oli ongelmallinen, koska sinä aikana oli paljon sotia 
muslimien kesken.166 

Ali ja hänen setänsä Abbas olivat sitä mieltä, että valta Muhamme-
din jälkeen kuuluu Banihashemin suvulle, koska Muhammed oli sitä 
sukua. Valta meni kuitenkin vääryydellä Qoraishin suvulle. Abbas itse 
halusi ottaa vallan veljenpoikansa eli profeetta Muhammedin jälkeen. 
Hän kuitenkin ajatteli, että Ali oli parempi, koska hän oli läheisempi 
Muhammedille ja soti paljon Muhammedin rinnalla.167 Muhammed 
piti Alista niin paljon, että kutsui häntä omaksi veljekseen. Yhtenä 
päivänä Omayet kertoivat vitsinä Muhammedille, että tämä kutsuu 
Alia veljekseen ja antaa myös tyttärensä hänelle vaimoksi. Tämän 
vuoksi Abbas pyysi Muhammedin jälkeen Alia astumaan valtaan.168 
Ali ei hyväksynyt tätä ehdotusta ja pelkäsi, että tämä teko jakaa mus-

163 Husain 1988, 197.
164 Ks. myös Hjärpe 1992, 61.
165 Husain 1988, 17.
166 Ks. Issabeigloo & Rauha 1999, 35.
167 Hjärp 1992, 55.
168 Ks. Ruthven 2000, 187.
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limien rivejä. Shiialaisilla on monia opetuksia ensimmäisestä imaa-
mista Alista. Heidän mukaansa Ali toimi tasa-arvon puolesta ja sortoa 
vastaan. Tarinoissa on kerrottu, että Ali salaisesti vei illan hämärässä 
köyhille ruokaa ja tarvikkeita. Hän toimi näin, koska hän ei halunnut 
köyhien joutua häpeään ja leimautua kerjäläisiksi. Ali tunnetaan myös 
vallankumouksellisena ja osa nykypapistoa pitää häntä demokraattise-
na. Erään iranilaisen papin ja islamin tieteen tutkijan Hadi Qabelin 
mielestä Alin vallan aikana vallitsi demokratia. Hän kertoo, että: 

”Alin vallassa ankarat näkyi demokratia. Kun Ali näki monien 
älymystöön kuuluvien ja vanhempien kovat vaatimukset, hän 
meni moskeijaan ja kertoi ihmisille oman ohjelmansa ja sanoi, 
että mikäli hyväksytte tämän, vannokaa uskollisuutta, jos ette 
hyväksy, älkää sopiko.”169 

Nyky-Iranin politiikka ja sosiaalinen tilanne ovat sidoksissa us-
kontoon ja sen sivuvaikutuksiin. Uskonnolla on niin tärkeä asema, 
että islamilaiset kutsuvat Irania islamilaiseksi Iraniksi. Uskonnon vai-
kutukset ovat juurtuneet lujasti yhteiskunnan perustaan. Koska us-
konto on pyhä, ihmisetkään eivät sitä kritisoi, vaan yrittävät epävar-
massa elämässä noudattaa sitä tarkoin, varsinkin kun uskonto tarjoaa 
ihmisille ”suuren kakun” eli taivaan, jossa kaikki on lopulta hyvin ja 
ihminen on onnellinen. Toinen syy on jumalan kosto ja rangaistus, 
jotka ovat seurauksena, mikäli ihmiset eivät noudata hänen käskyjään 
ja lakejaan. Ihmisiä seuraa rangaistus helvetissä ja maallinen huono 
elämä.170 

Iranilaisen papiston mukaan islaminuskoisten ei pitäisi ottaa huo-
mioon tämän maailman iloisia asioita, koska ne ovat vain väliaikai-

169 Nowrooz 3.12.2001, Hadi-e Qabel: Demokrasi dar hokumate Ali mashhud ast. 
[WWW-dokumentti].
170 Ks. myös Utrio 2001, 66.
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sia ja vievät huomion toisesta, tulevasta ”maailmasta”, joka on hei-
dän mielestään tärkeämpi ja on aina kuoleman jälkeen olemassa. He 
ajattelevat, että kaikki ihmiset ovat heikkoja eivätkä osaa huolehtia 
itsestään, vaan harahautuvat elämässä ja takertuvat tähän maailmaan. 
Tämän vuoksi heillä on velvollisuus kontrolloida ihmisiä ja jopa pa-
kottaa heitä ajattelemaan samoin kuin he itse ajattelevat siitä, mikä on 
oikein ja väärin. Heidän mukaansa tämä oleva maailma, jossa me nyt 
elämme, on aineellinen ja väliaikainen.171 

Toinen maailma on se maailma, joka on iankaikkinen ja jossa ih-
minen jatkaa elämää. Mullahit levittävät ihmisten keskuuteen tietoa, 
että se mitä on tässä maailmassa, on vain pinnallista harhautusta. Ih-
misten ei pitäisi harhautua ja tarkettua tähän maailmaan, vaan hä-
nen pitäisi kärsiä tässä maailmassa ja miettiä ja yrittää saavuttaa toisen 
maailman ilot ja päästä taivaaseen. Hyvä muslimi tekee kaikki teot Ju-
malan ilahduttamiseksi ja Jumala palkitsee toisessa maailmassa nämä 
ihmiset taivaaseen pääsyllä. He, jotka eivät noudata Jumalan käskyjä 
vaan ottavat huomioon vain tämän maailman, eivät pääse taivaaseen. 
Koraanissa kerrotaan rangaistuksista mm. ukkosen suurassa, tässä Ko-
raanin suomenkielisen version mukaan: 

”Tämänkaltainen on paratiisi, joka on luvattu jumalapelkää-
väisille: sen alta virtaavat purot, sen hedelmä on pysyvä, niin 
myös sen varjo; tämä on oleva jumalapelkääväisten palkinto, ja 
uskottomien palkinto on tuli.”172 

Mullahit antavat itselleen tehtävän estää ihmisiä harhautumas-
ta. Heidän pitäisi oman uskonsa kautta olla antamatta itselleen täs-
sä maailmassa korkeaa arvoa. Kuitenkin heillä itsellään on parempi 
asema ja elintaso kuin muilla kansalaisilla. Valta on heidän käsissään 

171 Vrt. Hämeen-Anttila 1999, 92–93.
172 Koraani 13: 35.
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ja he nauttivat siitä. Heidän päämääränään on viedä ihmiseltä ilo ja 
ohjata ihmiset ainoastaan siihen suuntaan, kuinka he itse tulkitsevat 
jumalan tienä. Kun he kieltävät kaikki ilot kuten pelit, musiikin ja 
muut toiminnot ihmisiltä, lisääntyy suru, masennus ja negatiivinen 
toiminta. Monet nuoret käyttävät huumeita ja heillä on monia muita 
negatiivisia tapoja, koska elämässä ei ole heille juuri iloa.173 

3.5. Uskonnolliset suhteet Iranissa

Köyhyys, työttömyys ja epätasa-arvoisuus ovat vallinneet Iranissa sekä 
Pahlavien aikana että nykyisessä islamilaisessa tasavallassa. Esimerkiksi 
shaahin aikana Sisakht-nimisessä kylässä 1960-luvulla asukkaat elivät 
hyvin köyhissä olosuhteissa. Kylässä ei ollut tietä, ei lääkäriä, ei puh-
dasta juomavettä, ei sähköä, ei viemäriä.174 Tämä on vain yksi esimerk-
ki, Iranissa on kyliä, jossa asutaan edelleen kuin kivikaudella. Ihmisillä 
ei ole ollut juuri modernia tekniikkaa kuten autoja eikä muutenkaan 
sivistyneen maailman olosuhteita. Tämä oli tilanne aikana, jolloin 
Iran halusi Muhammed Reza Pahlavin johdolla liittyä suurin sivistys-
maihin. Tämän vuoksi Iranissa esiintyi paljon levottomuuksia. Myös 
köyhyys on ollut yksi keino, jota nykyhallitus on käyttänyt hyväksi. 
Islamilaiset järjestivät basij mostazafi n175, joka koostuu köyhistä.176 

Islamilaisen tasavallan ensimmäinen johtaja Khomeini halusi jär-
jestää 20 miljoonan sotilaan basijeh mostazafi n (vapaaehtoinen köyhi-
en sotilaallinen armeija). Se on järjestö, jonka suunniteltiin koostu-
van 20 miljoonasta köyhästä, jotka puolustavat islamilaista tasavaltaa. 
Tämä määrä ei koskaan toteutunut, mutta islamilainen tasavalta käyt-

173 Ks. Wright, 2001, 99.
174 Loeffl  er 1986, 99.
175 Basij tarkoittaa mobilisointia tai liikekannallepanoa ja mostazafi n on arabialai-
nen monikollinen sana ja tarkoittaa ’köyhät’. 
176 Ks. myös Pollack 2004, 151.
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ti köyhiä hyväkseen 8 vuoden ajan sodassa Irakin vastaan. Iran kukisti 
heidän avullaan myös sisäisiä vastustajia ja etnisiä taistelijoita kuten 
kurdeja. Sodan jälkeen tämä basijien toimitus keskittyi kaupungissa 
valvomaan ja kontrolloimaan kansan moraalia eli naisten ja nuorten 
käyttäytymistä. Nämä basijit voivat kaduilla ja muissa julkisissa pai-
koissa estää minkä tahansa islamin moraalin vastaista käyttäytymistä. 
Näitä tekoja kutsuttiin nimellä amer be maruf ya nahi az monker,177 
mikä tarkoittaa, että valtion agenttien ja basijien pitää valvoa irani-
laisten moraalia.178 Islamilaisten välillä on erimielisyyksiä siitä, miten 
tämän velvollisuuden voi tehdä, pitäisikö ihmisten valvoa islamilaista 
moraalia väkivaltaisesti vai rauhallisesti. Tästä erimielisyydestä syntyi 
kaksi erilaista näkökulmaa hallituksen riveissä. Toinen kannattaa tiu-
kempaa toimintaa yhteiskunnassa ”islamin moraalin vastaisesta toi-
minnasta” ja heitä nimitetään konservatiiveiksi. Heidän johtajanaan 
on Iranin islamilaisten hengellinen johtaja Ali Khamenei. Toinen ryh-
mä vastustaa islamilaisten sääntöjen tiukkaa noudattamista ja heitä 
nimitetään uudistusmielisiksi.179

Vuonna 1979 iranilaiset vaihtoivat vallankumouksen kautta ku-
ninkaallisen yksinvallan tasavallaksi. Kansalaisten yritys toi kuitenkin 
toisen monimutkaisen ja yksinvaltaisen järjestelmän. Tämä uusi valta-
systeemi perustuu yksinään päättävään johtajaan. Maan johtajan rin-
nalla toimii presidentti. Valta kuuluu ensisijaisesti johtajalle ja hänen 
jälkeensä presidentille, sillä uskonnollinen johtaja on vahvempi kuin 
laki ja presidentti. Hän voi myös erottaa presidentin. Näin tapahtui 
kolme vuotta vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen, jolloin Kho-
meini erotti Abol-Hassan Banisadrin. Banisadr oli ollut Khomeinin 
kandidaatti ja Khomeinin kannattajat olivat äänestäneet häntä. Eri-
mielisyys Khomeinin kanssa koitui kuitenkin Banisadrille kohtalok-

177 Tämä on islamilaisten yksi velvollisuus, komentaa noudattamaan islamilaista 
moraalia ja kehoitta islamilaiset epämoraalisuutta vastaan.
178 Ks. Ma´sumi 2001, 23.
179 Vrt. Kar 2001, 99–100.
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kaaksi ja erottamisen jälkeen hän pakeni ulkomaille henkensä menet-
tämisen pelossa. Banisadr asuu nyt Ranskassa maanpaossa. 

Uskonnollinen johtaja voi helposti riistää presidentiltä vallan ku-
ten 1980-luvun alussa tapahtui. Presidentti Abol-Hassan Banisadrin 
erimielisyys johtajan kanssa oli hänelle kohtalokasta. Lait ja päätökset 
ovat tiukasti johtajan kontrollissa. Johtajalla on vahva valta, joka on 
vahvempi kuin perustuslaki ja hän voi halutessaan toimia lainvastai-
sesti. Jos laki antaa naisille mahdollisuuden käydä työssä, uskonnolli-
nen johtaja voi islamilaisista syistä kumota tämän lain ja kieltää nais-
ten työhönmenon.180

Nykyään Iranissa toimii myös sellaisia islamilaisia uudistusmielisiä 
pappeja, joiden mielestä islamin ei pitäisi pakottaa noudattamaan 
esimerkiksi pukeutumisvaatimuksia. Heidän mielestään islamilaisten 
tapojen noudattamisen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Uudistus-
mielisiä mullahit pelkäävät, että muutoin ihmiset kääntyvät islamia 
vastaan. Osa näistä uudistusmielisistä mullaheista, kuten Eshakavari, 
on joutunut vankilaan näiden ajatusten vuoksi. Näitä mullaheita ja 
islamilaisia on Iranissa varsin paljon, mutta kovan linjan hengenmie-
het, kuten heidän johtajansa Ali Khamenei, yrittävät syrjäyttää uu-
distusmieliset. Kova linja on ollut aina sitä mieltä, että islamilaiset, 
jotka haluavat pehmentää tai muuttaa islamin lakeja, ovat vaarallisem-
pia kuin suorat ”viholliset”181. Niinpä Khomeini toi puheessaan aina 
esiin sen, että Monafeqit ovat pahempia kuin jumalattomat.182 Tämän 
perusteella monet islamilaiset järjestöt ja henkilöt kuten Mujahedin 
Khalq ovat joutuneet islamilaisen tuhoamiskoneiston uhreiksi. Tu-

180 Ks. Ghorashi 2003, 72.
181 Viholliset ovat kofar (jumalattomia) ja heidät pitäisi islamilaisten mukaan tuho-
ta, jos he eivät hyväksy islamia. Toiset viholliset ovat monafeqit eli he, jotka näyttävät 
olevansa islamilaisia, mutta todellisuudessa heidän islaminsa on väärä ja he yrittävät 
islamin kautta pilata islamia. 
182 Yksi Khomenin tunnettu kommentti oli tämä lause, joka on farsiksi ” Monafeqin 
az kofar badtarand”.
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hansia Mujahedin joukkoihin kuuluvia naisia ja miehiä on kidutettu 
ja tapettu vankiloissa, vaikka he olivat islamilaisia ja tukivat vallanku-
mouksen aikana Khomeinia.183 

Khomeini ja hänen kannattajansa uskoivat, että ainoa oikea islam 
on heidän tulkintansa islamista ja se, joka ei hyväksy tätä islamia, on 
vihollinen. Tämän vuoksi monet poliittisesti ja ideologisesti eri meil-
tä olevat islamilaiset joutuivat vaikeuksiin. Varsinkin shiialaiset olivat 
vaarallisia, koska he olivat Khomeinille läheisempiä uskonnon kautta, 
sillä sunnimuslimit olivat jo alun perin eri mieltä islamista shiialaisten 
kanssa. Shiialaisten kuului olla Khomeinin linjalla. Tämän takia Kho-
meini vihasi niitä islamilaisia, jotka uskonnon tulkinnan vuoksi olivat 
eri mieltä hänen kanssaan.184 

Nyky-Iranin presidentti Muhammed Khatami on uudistusmie-
listen joukoissa, joiden päämääränä on estää islamin tasavallan kaa-
tuminen ihmisten kapinointiin ja toimintaan löysäämällä tiukkoja 
sääntöjä ja rajoja. Tästä on syntynyt erimielisyyksiä näiden kahden 
valtion ja islamilaisen tasavallan johtajan kesken. Vanhoilliset ovat 
ahtaalla, koska kansa toivoo, että nämä uudistusohjelmat helpottai-
sivat heidän elämäänsä. Vanhoilliset käyttävät voimiaan myös näitä 
uudistusmielisiä vastaan. Mm. osa basijesta eli vapaaehtoisesta ar-
meijasta yritti eri kaupungeissa estää uudistusmielisten kokouksia ja 
toimintaa. Naiskansanedustaja ja yliopiston opettaja Kulai, joka on 
islamilainen uudistusmielinen, piti puheenvuoron Qazvin kaupungin 
islamilaisessa vapaassa yliopistossa. Vanhoilliset islamilaiset häiritsivät 
puhetta ja hajottivat kokoontumisen. Shakhaieh danshjuieh majmaeh 
niruhaieh khateh emam (imaami Khomeinin linjalla olevien voimien 
liiton opiskelijahaara) on uudistusmielinen ja toimii valtion puoles-
ta. Tämä järjestö teki valituksen viranomaisille ja vastusti tätä tekoa. 
Tästä tapauksesta kirjoitetusta artikkelissa mainittiin, että voimakas 
liike yrittää toteuttaa imaami Khomeinin ajatuksia, mutta uudistus 

183 Ks. myös Ghorashi 2003, 72.
184 Vrt. Khomeini 1981, 301.
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ja vallankumouksen vahvat perusteet häiritsivät vanhoillisten ajatuk-
sia. Viholliset yrittivät heikentää ihmisten oikeuksia ja vaatimuksia 
puolustaa vallankumousta.185 Tämän ajatuksen mukaan he ovat Kho-
meinin oikeita kannattajia ja yrittävät uudistusten ajatuksilla toteuttaa 
Khomeinin tulkintoja. Vanhoilliset taas vastustavat näitä ryhmiä ja 
sanovat niiden olevat Khomeinin ajatuksia vastaan. Totuus on, että 
molemmat ovat huolissaan islamin tasavallan kohtalosta, koska ihmi-
set eivät enää ole niin kiinnostuneita vapaaehtoisesti sen toiminnasta 
ja ohjelmista. Ihmiset haluavat vapautta sekä parempia ja uudenaikai-
sempia elinoloja.186

Uudistusmieliset kertovat, että heidän uudistusyritykset ovat 
Khomeinin linjoilla ja he ovat oikeita Khomeinin kannattajia. Toinen 
osapuoli eli vanhoilliset islamilaiset väittävät, että nämä uudistusmie-
liset eivät ole Khomeinin linjalla. He väittävät, että uudistusmieliset 
yrittävät hävittää Khomeinin vaikutusta ja tuhota Khomeinin ja isla-
milainen vallan. Heidän välillään on sisäisiä riitoja, jotka ovat Kho-
meinin kuoleman jälkeen puhjenneet ja syventyneet uudelleen. Mo-
net islamilaiset vastustavat toistensa toimintaa.187 Kun Khomeini itse 
oli elossa, hänen vahva ja karismaattinen johtajuus ei antanut näiden 
erilaisten islamilaisten toimia toisiaan vastaan. Kaikkien olisi pitänyt 
olla Khomeinin käskynvallan alla, eikä rikkoa Khomeinin tuttua isku-
lausetta eli yhteistä sanaa188, jota olisi pitänyt noudattaa.189

185 Hayateh now 13.2.2001, eeteraze shakhayeh daneshjuieh majmaeh niruhayeh 
khate emam be barham zadaneh marasemeh soxnranieh khanomeh Kulai. [WWW-
dokumentti].
186 Vrt. Kar 2001, 25.
187 Ava no 87, 5.1.2000, Gozaresh hnsareh velayate esfhan.
188 Khomeini mainosti aina tätä iskulausetta ”Vahdat-e kalame”. Hän tarkoitti, että 
kaikilla pitäisi olla samanlainen politiikka ja lauseet, jotka eivät aiheuttaisi erimie-
lisyyttä. Tämän politiikan keskeisiä ajatuksia oli Khomeinin politiikka ja muiden 
olisi pitänyt olla sen ympärillä. Tulkitsija tarkoittaa, että kaikkien olisi pitänyt olla 
Khomeinin linjalla.
189 Ks. esim. Kadivar 1997, 55–56.
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Islamilla on Iranissa perinteisesti vahva asema. Uskonnon alueella ei 
voi ilmasta vapaasti sellaisia ajatuksia, jotka ovat erilaisia kuin mitä 
islamin katsotaan määräävän. Vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen 
islamilaiset organisoivat omia järjestöjään, jotka toimivat kuin polii-
si ja joiden tehtävänä oli taistella toisinajattelijoita vastaan. Vankilat 
täyttyivät ja tulivat hyvin tututuksi monille ihmisille, joilla ei ollut 
aavistustakaan vankilaelämästä. Länsimaissa voi vaihtaa uskontoa ja 
aatemaailmaa niin halutessaan. Iranissa taas ei ole näin, vaan tällaises-
sa tilanteessa tulee suuria ongelmia. Länsimaisen demokratian ihan-
teita mielipiteen vapaudesta ja muista sen kaltaisista arvoista pidetään 
Iranin vanhoillisten keskuudessa vihollisen keinoina uhkaa heitä ja 
koko islamilaista yhteiskuntaa. Islamilaiset ovat sitä mieltä, että heille 
on annettu velvollisuus vartioida yhteiskunnan uskontoa ja moraalis-
ta hyvinvointia. Heidän täytyy käyttää pakkokeinoja omien ajatusten 
puolesta, sillä Koraanissa heille on annettu vapaus käyttää ankaria kei-
noja oman ideologian levittämiseksi ja puolustamiseksi.190

Tavalliset iranilaiset ovat tällä hetkellä islamistien kovan kurin 
uhreja, koska osa islamilaisista mullaheista on sitä mieltä, että taval-
lisilla ihmisillä ei ole tarpeeksi kykyä valita omaa tietään ja päättää 
omasta kohtalostaan. Imaamien mielestä heidän tehtävä on johtaa 
tavallisia ihmisiä oikealle tielle. Oikea tie on heidän uskontonsa ja 
siihen kuuluu islamin Jumalan ahkera palvelu. On hyvin selvää, että 
papiston toimet tähtäävät paitsi Jumalan palvelemiseen, myös oman 
heidän oman elämänsä, hyvinvointinsa ja uransa edistämiseen.191 Joka 
vuosi suuret ajatollahit saavat paljon rahaa omilta kannattajiltaan ym-
päri maailmaa. Perinteellisessä agraariyhteisössä talonpojat auttoivat 
mullaheja vapaaehtoisesti, joskin nämä tekivät tiettäväksi, että mikäli 
maanviljelijät eivät anna osaa tuloistaan papeille, Jumala ei ole heihin 
tyytyväinen. Tämän vuoksi seuraavana vuonna he eivät saisi hyvää sa-

190 Vrt. Husseinian 1998, 11–12.
191 Ma´sumi 2001, 22.
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toa. Suurin osa tavallisista ihmisistä uskoo näihin väitteisiin ja antaa 
osan palkastaan papistoille Jumalan armon saamiseksi. Mullahit ovat 
yleensä olleet riippuvaisia maanviljelijöiden ja tavallisten ihmisten 
avustuksista. Osa heistä on köyhiä niin kuin muutkin kansalaiset. 
Toinen osa mullaheista kuten esimerkiksi ajatollahin asemassa olevat, 
ovat hyvätuloisia ja rikkaita. Lahjoituksia papistolle kutsutaan islami-
laisten vapaaehtoiseksi veroksi nimeltä khoms ja zakat. Lahjoitusten 
kautta ihmiset ovat katsoneet puhdistautuvansa omasta ahneudestaan 
ja siihen liittyvistä negatiivisista moraalittomista teoista. Ihmiset ovat 
peloissaan maksaneet hyvin säännöllisesti oman epävirallisen veron-
sa papeille, koska he ovat pelänneet maksamatta jättämisen huonoja 
seurauksia.192 

Eri osissa Irania, mm. kurdialueilla, fetrin-nimisen uskonnolli-
sen juhlan lähestyessä köyhät kerjäläiset kokoontuvat kaduille ja jal-
kakäytäville. Heillä on mukanaan kassillinen vehnää ja he vaihtavat 
sen rahaan tavallisten ihmisten kanssa, jotka haluavat maksaa oman ja 
perheensä uskonnon velvollisuusveron. Sen jälkeen he lahjoittavat veh-
nän takaisin kerjäläisille ja niin heidän jokavuotinen velvollisuutensa 
on täytetty. Kauppatavarana on vehnä, koska perinne juontaa juu-
rensa vanhasta tavasta, jolloin köyhät ja uskovaiset kävivät maatiloilla 
ja maanviljelijät antoivat heille osan omasta sadostaan. Myöhemmin 
köyhät tai mullahit myivät sen tai käyttivät omaan tarpeeseen. Kun 
ihmiset siirtyivät kaupunkeihin, tämä tapa säilyi. Symbolisesti ihmiset 
siis ensin ostavat köyhältä vehnää ja sitten lahjoittavat sen hänelle ta-
kaisin. Shiialaiset maksavat vastaavan veron suoraan sille ajatollahille, 
johon he uskovat tai jonka kannattajia he ovat.193

Vuoden 1979 jälkeen, kun papisto tuli valtaan, heistä suurimman 
osan elämä muuttui valtavasti myös taloudellisesti. He rikastuivat ja 
heillä on paljon omaisuutta. Sanomalehti Kayhan (London) on kir-

192 Ks. Khomeini 1981, 153.
193 Ks. Nerweyi 1991, 63.
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joittanut uutisessaan, että mullah Hashemi Rafsanjani, entinen presi-
dentti ja hänen perheensä ovat rakentaneet linnan Teheranin Lavasan-
nimiselle alueelle. Tämä linna tuo mieleen historiallisen Babylonian 
riippuvat puutarhat, joka oli yksi maailman seitsemästä ihmeestä ja 
tärkeimmistä rakennuksista. Liikkuu myös huhuja, että Rafsanjanin 
perhe ei juo iranilaista vettä, vaan heidän käyttämänsä juomavesi tuo-
daan Ranskasta.194 Olipa tämä totta tai ei, suurin osa papistosta on hy-
vin ahkerasti käyttänyt Iranin varallisuutta ja rikkautta osittain oman 
elämänsä ja ideologiansa hyväksi. Tähän ideologian kielletylle alueelle 
on vaikea puuttua, sillä siitä voi olla ikäviä seurauksia. 

Aliakbar Hashemi Rafsanjani oli vuosina 1988–1997 Iranin presi-
dentti. Sen jälkeen hänelle olisi pitänyt löytää heti uusi, korkea asema, 
koska hänen seuraava tehtävänsä Iranin valtarakennelman logiikan 
mukaan olisi kuulunut olla koko maan hengellinen johtaja. Kun Ira-
nissa Ali Khamenei oli jo hengellinen johtaja, entiselle presidentille 
ei jäänyt tätä tehtävää, eikä häntä perustuslain mukaan voinut valita 
enää kolmatta kertaa presidentiksi. Islamilaisten on helppo muuttaa 
perustuslakia, mutta moni olennainen elementti estää heitä muutta-
masta lakia, joka on kirjoitettu ja hyväksytty Khomeinin aikana. Is-
lamilaisilla on myös keskinäisiä riitoja ja erilaisia linjoja, jotka eivät 
helposti anna muuttaa perustuslakeja niin kuin he haluaisivat. Sen 
takia keksittiin yksi uusi byrokratian koneisto, jonka velvollisuus on 
löytää ja tunnistaa, mitä hyvää on vallassa olevassa systeemissä. Tämän 
korkean tehtävän johtajaksi tuli Aliakbar Hashemi Rafsanjani.195 

Islamilaisessa Iranissa taloudellista väärinkäyttöä on niin paljon, 
että valtion sisäisessä valtataistelussa eri osapuolet paljastavat toisten-
sa taloudellisia väärinkäytöksiä. Tudeh-puolueen lehti kirjoitti tou-
kokuussa 2002 tästä aiheesta, joka vaikuttaa miljoonien iranilaisten 
elämään: 

194 Kayhan (London), no 892, 13.1.2002. Baghhai-e moalaq-e babol dar lavasanat.
195 Ks. esim. Pollack 2004, 249–251.
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”Kauan aikaa sitten herrojen jälkeläisten taistelu taloudellisia 
väärinkäytöksiä vastaan oli vain puhetta, jota kansalaiset ovat 
kuulleet monet kerrat viranomaisilta. Vallassa on erilaisia ryh-
miä, joiden välinen valtataistelu on viime kuukausien aikana 
kiihtynyt ihmisten tyytymättömyyden takia. Ihmiset, joiden 
elämään tämä asia on vaikuttanut, ovat järjestäneet erilaisia oh-
jelmia ja paljastuksia toisiaan vastaan. Tämä näkyy tavallisesti 
maan lehdissä ja molempien osapuolten puheissa. Viimeinen 
tässä paljastamisprosessissa oli Nowrooz-sanomalehden kirjoi-
tus 7. toukokuuta. Lehti raportoi sokerimafi an toiminnasta, 
joka oli käyttänyt miljardeja rialeja kansan omaisuutta.”196 

Tämän ja monien muiden kirjoitusten ja uutisten mukaan papis-
ton vallassa olevat henkilöt järjestävät omille perheilleen ja läheisilleen 
mahdollisuuksia edetä taloudellisesti. He esimerkiksi voivat järjestää 
opiskelupaikkoja yliopistoihin ja edesauttaa taloudellisissa ja kaupal-
lisissa asioissa. Papiston jälkeläiset käyttävät näitä suuryritysten ante-
ja ahkerasti hyväksi. Tätä tapahtuu niin kuin koko maa olisi heidän 
omaisuuttaan. Islamilaisessa tasavallassa papeilla ja heidän perheillään 
on paljon omaisuutta ja he yrittävät luonnollisesti lisätä sitä. Tämä 
tapahtuu samaan aikaan kun Iranin kansa on köyhtynyt ja kansalais-
ten elintaso on työttömyyden ja infl aation vuoksi laskenut. Iranilaiset 
ovat köyhtyneet niin, että esim. opettajatkin ovat nousseet taisteluun 
omaa kurjuuttaan vastaan. Eräät heistä kirjoittivat kirjeen (21. maalis-
kuuta 2002) presidentille, jossa he vaativat parannuksia elämäänsä ja 
palkkojen korottamista. Vaikka heidän kuukausipalkkaansa luvattiin-
kin nostaa, se ei ratkaissut heidän köyhyyttään.197 Myös työläisten ja 
monien muiden yhteiskunnan jäsenten elämä on hyvin kurjaa. Heillä 

196 Nameh mardom no 634, 14.5.2002, Mobarezeh ba rantkhari, shoarha va amal-
kardha.
197 Nameh mardom no 633, 31.4.2002, Eqdamateh mazbuhaneh baraye jelogiri az 
roshde eeterazate moaleman.
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ei ole mitään mahdollisuuksia nykyisten vallanpitäjien aikana saada 
parannuksia, koska vallanpitäjät itse ovat sekaantuneet taloudellisesti 
moraalittomaan käyttäytymiseen. Ei ole mitään voimaa, joka estäisi 
heitä laillisesti toiminasta näin.198

Korkeatasoisia islamilaisia johtajia, kuten maan johtajaa Ali Kha-
meneita ja muita vallassa olevia, ei voida arvostella eikä heistä esi-
merkiksi sanomalehdissä voi kirjoittaa negatiivisesti. Kriittisten näke-
mysten takia monet toimittajat ovat saaneet ankaria rangaistuksia ja 
näitä arvosteluja julkaisseita lehtiä on lakkautettu ja niiden omistajia 
rangaistu. Turun Sanomat kirjoitti uutisen Iranissa ilmestyneen Azad-
lehden lakkauttamisesta:

”Iranin vanhoillinen oikeuslaitos on lakkauttanut maan joh-
taviin uudistusmielisiin lehtiin kuuluneen Azadin, koska leh-
ti julkaisi jutun Iranin eturivin uskonnollisen johtajan erosta. 
Maan turvallisuusneuvosto oli kieltänyt lehtiä kirjoittamasta 
asiasta. Erokirjeessään Ajatollah Jalaledin Taheri kritisoi voi-
makkaasti maansa islamilaista hallintoa ja vanhoillista papistoa. 
Taherin mukaan hallinnon syytä ovat mm. maassa vallitseva 
työttömyys, laukkaava infl aatio, huimaavat tuloerot ja yleinen 
korruptio. Taherin tiukat lausunnot ja neuvoston päätös kiel-
tää eron raportointi tiedotusvälineissä ovat herättäneet Iranissa 
laajaa kritiikkiä hallintoa kohtaan, myös vanhoillisilta tahoilta. 
Maan uudistusmieliset puolueet ovat kyseenalaistaneet kiellon 
laillisuuden, sillä kiellon antoi turvallisuusneuvoston sihteeristö 
ilman neuvoston päätöstä.”199

Taheri oli Isfahanin kaupungin perjantairukousten johtaja, joka 
on myös arvostellut vanhoillisten käyttäytymistä ajatollah Montazeria 

198 Vrt. Issabeigloo & Rauha 1991, 26.
199 Turun Sanomat 14.7.2002
200 Helsingin Sanomat 5.11.2003.
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vastaan. Kuten edellä on mainittu, hänestä olisi pitänyt tulla Khomei-
nin seuraaja.200 Hän arvosteli Khomeinin julmaa toimintaa poliittisia 
vankeja kohtaan ja ajatollah Montazeri on nyt kotiarestissa Qomin 
kaupungissa. Moni ajatollah Montazerin lähisukulaisista, lapsistakin, 
on joutunut vankilaan poliittisen toiminnan vuoksi.201 

Suurimmalla osalla iranilaisista kuninkaista tai johtajista on vaikea 
luopua vallasta kuten Euroopassa ja Amerikassakin on tapana. Heillä 
on tapana jollain tavoin pitää valtaa tai omaa voimaansa pystyssä. Tä-
män vuoksi Iranissa sen historia aikana kuningas ei ole hyväksynyt it-
seään tavalliseksi ihmiseksi ja olennoksi. Hänellä on ollut yli-ihmisen 
asema, jolloin hänellä on ollut mahdollisuus tehdä mitä haluaa ja tah-
too. Kukaan ei ole voinut kritisoida häntä eikä kysyä, miksi hän teki 
näin eikä toisin. Niin hallitsijat ovat tähän asti toimineet Iranissa.202 

Nykypäivänäkään kukaan Iranissa ei voi kritisoida johtajia tai ky-
syä hengelliseltä johtajalta hänen tekemisistään. Monet ihmiset ovat 
joutuneet vankilaan tai heidän toimintansa on kielletty, koska he ovat 
kritisoineet nykyistä hengellistä johtajaa Ali Khameneita. Hän on kuin 
kuningas, eivätkä hänen puheensa ja käskynsä tunne mitään rajoja. 
Myös hänen edeltäjänsä johtaja Khomeini oli arvostelun yläpuolella 
ja hän teki Iranissa mitä tahtoi. Vallassa olevia henkilöitä on hyvin 
vaikeaa arvostella, koska heille on annettu pyhä arvo. Vaikka uudis-
tusmieliset ovat arvostelleet monia omaa valtaansa väärinkäyttäneitä 
henkilöitä, he pysähtyvät kun kyseessä ovat Khomeini tai Khamenei. 
Näin tapahtuu maan diktatorisen vallankäytön takia.203 Uudistusmie-
liset ovat itse vaikuttaneet valtioon ja koko systeemiin vuosien ajan, 
heillä on rajat, joita ei voi ylittää. Tämän takia monet korkeassa ase-
massa olevat ministerit ovat joutuneet eroaman ja heidät on vangit-
tu. Esimerkki tästä on Khatamin ensimmäinen sisäministeri Abdolah 
Nuri, joka oli uudistusmielinen ja rikkoi ne rajat tai punaiset viivat, 

201 Ava no 91, 2.2.2000, Habibolah Askaroladi pas az 28 mah eelam kaed.
202 Ks. esim. Pollack 2004, 31.
203 Ava no 87, 5.1.2000, Gozaresh hnsareh velayate esfhan.
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jotka heille oli rakennettu.204 Hän arvosteli monia vallankumouksen 
jälkeen Iranissa tehtyjä valtion toimintoja.205 

Myös valtion keskuudessa on erilaisia poliittisia ryhmiä. Suurim-
pia ryhmiä nimitetään vanhoillisiksi ja uudistusmielisiksi. Vanhoilliset 
ovat vanhoillisen papiston ja islamilaisen tasavallan hengellisen johta-
jan Saied Ali Khamenein kannattajia. Uudistusmielisiin kuuluu osa 
presidentti Muhammed Khatamin kannattajia. Nämä uudistusmie-
liset ovat olleet itse osana valtiokoneistoa ja Khomeinin kannattajia, 
mutta he vaativat islamilaisen tasavallan uudistamista. Heidän kes-
kuudessakin on kuitenkin jakauma: heidät jaetaan konservatiivisiin 
uudistusmielisiin ja radikaaleihin. Konservatiivisiin uudistusmielisiin 
kuuluu esimerkiksi parlamentin puhemiehenä vuosina 2000–2004 
toiminut mullah Mahdi Karubi.206 

Radikaaliin osaan kuuluu osa islamilaisista opiskelijoista, monet 
kansallismielisten uskovaisten (Meli-mazhabi) edustajat sekä monet 
uudistusmieliset Iranissa ilmestyvät lehdet. Nämä radikaalit joutuvat 
vankilaan, kuten Khatamin ensimmäisen kabinetin sisäministeri, mul-
lah Abdollah Nuri. Hän sai viiden vuoden vankilatuomion ajatustensa 
vuoksi. Mohsen Miradamadin uudistusmielisen Nowruz-lehden pää-
toimittaja joutui vanhoillisten käsissä olevan oikeuden eteen. Hän kri-
tisoi oikeudessa vanhoillisen islamilaisen hallitsevan oikeuskoneiston 
toimintaa Khatamin heikentämiseksi. Hän kertoi oikeussalissa näin:

”Jos Khatamin pitää matkustaa Ranskaan, annamme hänen 
palata sieltä ja sen jälkeen tuomitsemme Abdollah Nurin, sillä 
kaikki asiat heijastuvat tähän asiaan. Samaan aikaan, kun Kha-
tami matkustaa, kokoonnutaan ja järjestetään mielenosoitus 
”miksi te tuomitsette juutalaiset uskonnon takia.” Te voitte lan-
gettaa tämän tuomion matkustamisen jälkeen. On erimielisyyk-

204 Ks. myös. Wright 2001, 293-294.
205 Ava no 82, 1.11.1999, Ruzhayeh shafafeh ayandeh.
206 Ks. myös Pollack 2004, 312–319.
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siä ja monta kertaa on annettu tällaisia tuomioita. Nämä eivät 
ole olleet tarpeellisia tuomioita ja sen takia syntyy kriisejä. Kun 
Abdollah Nuri tuomittiin papiston oikeudessa, ei ollut sopiva 
aika, kun kansallisuskovaiset joutuivat kiinni, ei ollut sopiva 
aika, nämä on voitu tehdä myöhemmin. Näin systeemin maine 
ei loukkaantuisi, eikä presidentin tarvitsisi ulkomaanmatkalla 
vastata näihin kysymyksiin.”207 

Iranissa islamilaisten vanhoillisten on helppo poistaa vastustajat 
politiikasta omien lakien avulla. Ne antavat heille mahdollisuuden 
kieltää vastustajien toiminta. Nykypäivänä vanhoillisten kohteina 
ovat islamilaiset uudistusmieliset ja liberaalit. Vanhoillinen papisto ja 
heidän kannattajansa eivät ole hyväksyneet varsinkaan näiden lehtiä ja 
kirjoja. 1990-luvulla Iranissa on syntynyt monia islamilaisia uudistus-
mielisiä puolueita. Nämä puolueet yrittivät paikata todellista opposi-
tiota, joka on maanpaossa ulkomailla. Uudistusmieliset arvostelivat 
ja kritisoivat vanhoillisten toimintaa. Kritiikki ei mennyt niin pitkäl-
le kuin monet halusivat, vaikka nämä olivatkin uudistusten toivossa 
tukeneet heitä. Uudistusmieliset eivät kuitenkaan voi olla kokonaan 
erilaisia kuin islamilainen järjestelmä, koska he itse ovat islamilaisia ja 
osa valtiota. Osa uudistusmielisistä irtautui kokonaan ja he muodos-
tivat lähestulkoon radikaaliopposition kuten insinööri Hoshmatollah 
Tabarzadi. Hän oli yliopiston islamilaisen opiskelijajärjestön johta-
ja.208 Nykyään Tabarzadi on radikaali Iranin diktatuurin arvostelija, 
joka taistelee erottaakseen uskonnon valtiosta. Hän on viimeaikoina 
joutunut monta kertaa vankilaan mielipiteidensä vuoksi.209 

Monien iranilaisten kirjailijoiden ja toisinajattelijoiden ruumiit 
on löydetty erämaasta tai kadun reunasta. Nämä ihmiset, kuten Mu-
hammed Jafar Puyande, Muhammed Mokhtari, Ibrahim Zalzadeh, 

207 Nowrooz 27.1.2002. Mirdamadi dar defae az ruznameye nowrooz: bi tafavot 
budan-e shoray-e negahban nesbat be jomhuriyat jorm nist. [WWW-dokumentti].
208 Ardalan, 22.12.1998.
209 Ks. Wright 2001, 260–261.
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Piruz Davani ja monen muut joutuivat salamurhaajien uhreiksi ja 
joidenkin ruumiit löydettiin kaupunkien läheltä erämaasta tai niitä 
ei ole löydetty ollenkaan. Myöhemmin paljastui, että Iranin turval-
lisuuspoliisin ryhmä on tappanut heidät, koska he olivat toisinajat-
telijoita ja kirjailijoita. Monta sataa henkilöä on tapettu salaisesti tai 
vankilassa, koska he olivat kirjailijoita tai haluisivat tuoda julki joita-
kin yhteiskunnallisia ongelmia. Näitä ihmisiä ensin kidutettiin ja sen 
jälkeen heidät tapettiin. Monet heistä kuten kirjailija Saiid Sirjani210 ja 
Tudeh-puolueen johtava ideologi Ehsan Tabari tuotiin ennen heidän 
vankilassa tapahtunutta kuolemaansa televisioon. Vaikka he olivat jo 
vanhoja, heidät pakotettiin kidutuksen avulla puhumaan omia aikai-
sempia ajatuksiaan vastaan.211

Iranissa on tutkijoita, jotka yrittävät kansainvälisten yhteyksien 
avulla selvittää ja paljastaa ne Iranissa puutteita. Heidän työnsä ei ole 
kovin helppoa ja he, kuten myös kirjailijat ja kääntäjät, ovat vaarassa. 
Monet iranilaisten yliopistojen opiskelijat ja opettajat, esimerkkeinä 
Habibollah Peiman, Sadeq Zibakalam, Manucher Muhammedi ja 
Ahamad Batebi, ovat saaneet eripituisia vankilatuomioita valtion toi-
minnan vastustamisesta. Iranin tiedemaailmassa tutkijoilla on monia 
vaikeuksia. Nämä esimerkit ovat koko maailmassa tunnettuja tapauk-
sia, joiden lisäksi on lukemattomia muita tapauksia, jotka eivät kos-
kaan tule tietoon.212

3.6. Iranilaisista puolueista

Iranin poliittinen tilanne on hyvin kirjava. Iranissa kuin muissakin 
maissa ja yhteiskunnissa on erilaisia poliittisia toimijoita ja järjestöjä. 
On ryhmiä, jotka taistelevat väkivaltaisesti ja myös ryhmiä ja puoluei-

210 Ks. Wright 2001, 91.
211 Ks. myös Pollack 2004, 330–331.
212 Ks. esim. iranilais-kanadalaisen toimittajan, Zahra Kazemin surma Iranissa. Hel-
singin Sanomat 19.7.2004.
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ta, jotka ovat rauhallisen poliittisen toiminnan puolesta. Puolueiden 
ja järjestöjen välillä toimintatapojen metodit vaihtelevat ja voivat olla 
hyvin kaukana toisistaan. Iranin politiikassa toimii islamilaispolitiik-
koja, joka ovat vallassa tai opposition riveissä. On myös olemassa eri-
laisia monarkisteja, sekä perustuslaillisen monarkian että absoluuttisen 
monarkian kannattajia. On entisiä puolueita ja ammattilaisjärjestöjä, 
jotka taistelevat omien etujensa puolesta. Iranin poliittinen tilanne on 
hyvin vaihteleva ja puolueet keskenään erilaisia. Vaikka pääperiaatteet 
olisivat samanlaisia, niillä on keskinäisiä ja suuresti vaihtelevia ero-
ja. Varsinkin vasemmistolaisilla on erilaisia järjestöjä ja muotoja. On 
vasemmistolaisia, jotka taistelevat köyhien, tasa-arvon ja vapauden 
puolesta.213 

Politiikka muuttuu ajan ja paikan mukaan. Se on yhteiskunnal-
linen ilmiö ja sen moninaisuus perustuu yhteiskunnan moninaisuu-
teen. Tästä johtuu se, että ihmiset ovat eri mieltä poliittisista asioista. 
Niinpä esim. kaikki kommunistit eivät ole ajatuksiltaan samanlaisia. 
Heidän metodinsakin saattavat olla hyvin erilaisia, jotkut toimivat 
aseellisesti ja toiset taas ainoastaan rauhanomaisesti. Osa pyrkii sosi-
alistisen vallankumouksen välittömään toteuttamiseen ja osa haluaa 
toteuttaa ensin demokratian ja vasta kun porvaristo yhteiskuntaluok-
kana on kehittynyt riittävästi, voi yhteiskunta siirtyä sosialismiin. 
Osa Iranin kommunisteista oli Neuvostoliiton liittolaisia; joidenkin 
ajatusten ja taistelun perustana puolestaan olivat Kiinan maolaisten 
ajatukset ja teoriat. Tämän vuoksi oli massa erilaisia kommunistisia 
puolueita. Iranissa on myös erilaisia islamilaisia puolueita. Osa niistä 
on nykyisen valtion kannattajia ja osa oppositiossa, vaikka kaikki ovat 
islamilaisia.214 

Tällä hetkellä vain islamilaiset ovat vallassa. Muut kuten vasem-
mistolaiset, ateistit, monarkistit sekä osa islamilaisistakin, esimerkiksi 

213 ks. Ghorashi 2003, 56–57.
214 Ks. Khalilzad 1985, 118.
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Mujahedin Khalq -ryhmä ovat oppositiossa. Opposition suurimmat 
johtajat ja aktivistit elävät ja toimivat tällä hetkellä ulkomailla, esimer-
kiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös osa kurdien puolueista 
toimii Pohjois-Irakin kurdialueella. Mujahedinit toimivat tiiviisti Ira-
kin entisten vallanpitäjin (Saddam Hussein) kanssa Irakissa ja heidän 
päämajansa on Irakissa. Iranin oppositio on hyvin hajanainen eikä toi-
mi yhdessä. Heidän välillä vallitsee kova kilpailu eikä yhteistyö. Osa 
näistä järjestöistä ja puolueista voi toimia väliaikaisesti yhdessä, mutta 
hyvin pian heidän välillä syntyy erimielisyyksiä ja toiminta eriytyy. 
Tämä on heikentänyt opposition voimaa ja Iranin valtio on voinut 
kukistaa heidät ja estää näiden poliittisten voimien toiminnan ja ak-
tiivisuuden Iranissa. Opposition aktiivinen toiminta tapahtuu yleensä 
ulkomailta käsin.215 

Iranissa uudistuspuolueet ovat toimineet melko kauan ja niistä esi-
merkki on islamilais-liberaali-kansallispuolue Nehzat-e Azadi.216 Sen 
johtaja on tohtori Ibrahim Yazdi, joka oli ulkoministerinä ensimmäi-
sessä islamilaisen vallankumouksen aikaisessa väliaikaisessa hallituk-
sessa.217 Tuolloin pääministerinä toimi Mahdi Bazargan. Hän johti 
tämä liikettä ja joutui Khomeinin vihan kohteeksi. Bazargan oli libe-
raali ja hän oli shaahin aikana myös vankilassa. Tämä puolue on vanha 
ja liberaalinen puolue, joka ei ole koskaan ollut radikaali taistelussaan 
shaahin ja Khomeinin aikana. Se on aina yrittänyt toimia perustusla-
kien mukaan. Puolueen toimintatapa on ollut kunnioittaa islamilaisia 
ja islamilaista tasavaltaa, mutta painostaa sitä laillisesti niin, että valtio 
noudattaisi omia perustuslakejaan. Nämä islamilaiset liberaalit ovat 
olleet valtiollisen painostuksen kohteena ja vaikka heidän toimin-
taansa ei ole suoraan kielletty, sen jäsenet ja johtaja ovat joutuneet eri 

215 Vrt. Rubin 1985, 104–105.
216 Vapausliike.
217 Wright 2001, 89.
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aikoina vankilaan. Nehzat-e Azadi ja muut islamilais-liberaali-kansal-
lispuolueet ovat sisukkaasti jatkaneet toimintaansa. 218 Ne ovat onnis-
tuneet välttämään sellaisen toiminnan, joka johtaisi puolueen koko 
toiminnan lakkauttamiseen. Nehzate azadi on liberaali, kansallis- ja 
uskonnollismielinen. Sen toimintatapa on arvostella valtiota laillisin 
keinoin. Se vaatii islamilaista tasavaltaa noudattamaan omia perus-
tuslakejaan. Helsingin Sanomat raportoi Iranista 28.7.2002 Associated 
Press uutistoimistoon nojaten seuraavasti: 

”Iranin uudistusliike koki uuden takaiskun lauantaina, kun 
vanhoillinen vallankumoustuomioistuin määräsi 30 uudistus-
mielisen oppositionpuolueen johtajaa vankeuteen. Pisimmät 
tuomiot ovat kymmenen vuotta. Tuomioistuin myös määräsi 
Vapausliikkeen lopetettavaksi ja kielsi sen jäseniä osallistumasta 
poliittiseen toimintaan kymmenen seuraavan vuoden aikana. 
Vallankumoustuomioistuin on yksi vanhoillisten uskonoppi-
neiden hallitsemista elimistä, jotka ovat estäneet presidentti 
Muhammed Khatamin ajamia reformeja. Suuri osa kansasta 
tukee uudistuksia.”219

Khomeini kielsi aikanaan kaikkien puolueiden toiminnan harjoit-
tamisen myös omilta kannattajiltaankin. Hänen kuolemansa jälkeen 
islamilaiset ovat voineet perustaa omia puolueitaan ja harjoittaa po-
litiikkaa valtion rajojen sisäpuolella. Khomeini ei hyväksynyt vähäi-
sintäkään erimielisyyttä. Hänen mukaansa kaikkien piti olla islamin 
linjalla ja erityisesti sen islamin, jota he tarkoittavat. Kuten on mai-
nittu, se on shiialainen islamin versio, joka perustuu velayete faqih’lle. 
Velayate faqih on uskonnollinen johtaja, joka ohjaa shiialaisia. Kansa 
on kuin lammaslauma ja johtaja on heidän paimenensa. Paimenella 

218 Helsingin Sanomat 11.11.2001.
219 Helsingin Sanomat 28.7.2002.
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on ohjaajan keppi kädessään ja hän vaikka pakolla ohjaa lampaita, 
koska lampaat eivät itse tajua, minne heidän pitäisi mennä.220 

Myös uskonnolliset ja kansallismieliset ryhmät kuten Nehzate 
azadi (Vapausliike) ovat monta kertaa joutuneet vaikeuksiin. Tämän 
puolueen kohtalosta, sen vangeista ja heidän saamistaan tuomioista 
kirjoittaa iranilainen uudistusmielinen Internetissä ilmestyvä lehti ni-
meltään Emrooz seuraavasti: 

”Kansallisen turvallisuuden vastaisen toiminnan järjestäminen 
ja kehittäminen islamin tasavallan systeemin muuttamiseksi. 
Yhteistyötä tehdään henkilöiden ja ryhmien kanssa, jotka ovat 
aikaisemmin saaneet pitkiä tuomioita maan turvallisuuden 
vastaisen toimintansa takia. Tämä yhteistyö on uusi uskon-
nollis-kansallismielinen metodi, jonka päämääränä on valtion 
muuttaminen ja järjestelmän kaataminen. Tuomitut henkilöt 
osallistuivat kokoukseen ja konferenssiin niiden henkilöiden 
kanssa, jotka Iranin kansa oli syrjäyttänyt ja jotka asuvat ulko-
mailla. Suhteet ulkomaalaisiin puoluejohtajiin, konsultteihin ja 
diplomaatteihin tuen ja avun saamiseksi olivat tämän ryhmän 
rikoksia. Teheranin vallankumoustuomioistuinten osasto 21 on 
antanut tuomiot seuraavasti: Hashem Sabaghian 10 vuotta van-
keutta, Muhammed Tavasoli ja Khosro Mansurian 9 vuotta, Ali 
Reza Hindi 8 vuotta, Hadi Hadizadeh 8 vuotta ja 6 kuukautta, 
Hussein Bani-asadi 5 vuotta ja 8 kuukautta, Abolfazel Bazargan 
7 vuotta, Naimpour 5 vuotta ja 8 kuukautta, Khoram 4 vuotta 
ja 8 kuukautta, Reza Masmui 3 vuotta ja 6 kuukautta, Bighan 
Golafra 3 vuotta, Jamal Zarehsaz ja Davani 2 vuotta ja 6 kuu-
kautta, Safa Bitaraf sakkoa 4 miljoonaa tumanaa221, Sarjami 
6 kuukautta vankeutta ja sakkoa 2 miljoonaa tumanaa, Jams-
hid Mansurian vankeutta 4 kuukautta ja 1 päivä sekä sakkoa 

220 Ks. myös Pollack 2004, 144.
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1 miljoona tumanaa, Mohaqeqi 2 vuotta ja 6 kuukautta, Ahad 
Rezai 1 vuosi vankeutta ja sakkoa 1 miljoona tumanaa, Ash-
faq 2 vuotta vankeutta ja sakkoa 3 miljoonaa tumanaa, Navid 
Bazargan sakkoa 5 miljoonaa tumanaa, Sadreh Hajsaidjavadi 
sakkoa 2 miljoonaa tumanaa ja Fereshte Bazargan sakkoa 3 mil-
joonaa tumanaa. Tohtori Ibrahim Yazdi sanoi tästä Emroozille: 
’puoluelakien mukaan yhden puolueen lakkauttamisen pitäisi 
tapahtua perustuslain pykälän 168 mukaan avoimessa oikeu-
denkäynnissä, jossa olisi läsnä puolueettomia henkilöitä. Val-
lankumouksellista tuomioistuinta koskevan lain mukaan tällä 
tuomioistuimella ei ole oikeutta lakkauttaa mitään poliittista 
puoluetta.’”222 

Myös liberaalit naiset, jotka yrittävät taistella yhteiskunnan va-
pauden puolesta, ovat olleet mukana taistelussa. Tuomion saaneessa 
ryhmässä oli mukana myös nainen, Fereshte Bazargan, joka sai sak-
koa. Kun Iranissa halutaan tukahduttaa jonkin puolueen tai ryhmän 
arvostelu, niiden toiminta tulkitaan aina suurisuuntaisemmaksi mitä 
se todellisuudessa on, jotta se voidaan helpommin kieltää. Vaikka 
Nehzate azadi -puolue on monien vuosien ajan torjunut väkivaltaisten 
keinojen käyttämisen ja välttänyt kovaa taistelua, se ei oman kohta-
lonsa vuoksi voinut 23 vuotta Iranin islamilainen vallankumouksen 
jälkeen onnistua tavoitteissaan ja valtio on monta kertaa vanginnut 
tämän kansallis-uskonnollis-liberaalipuolueen223 jäseniä.224 Iranilaisen 
kaltaisella systeemillä ei ole riittävästi kykyä hyväksyä edes niitä, jotka 
eivät ole kovin vaarallisia sen järjestelmälle. Tämä tapahtuu samaan 
aikaan kun islamilaiset viranomaiset ja johtajat väittävät, että Iran on 

221 Tuman on Iranin rahayksikkö; 1€ on noin 90 tumania.
222 Emrooz 29.7.2002, Dadgah-e engelab Teheran nehzate azadi ra monhal kard. 
Doktor yazdi: Dadgahe engelab salahiyat-e enhelal-e hezbe siasi ra nadarad. 
[WWW-dokumentti].
223 Ks. Ruthven 2000, 343.
224 Ks. Issabeigloo & Rauha 1991, 24.
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maailman paras demokraattinen valtio ja siellä on vallassa paras mah-
dollinen järjestelmä. Todellisuus kertoo kuitenkin toista niin kuin esi-
merkiksi vapausliikkeen kohtalo.225 

Nykyisistä suurimmista oppositioryhmistä on mainittava erityisesti 
Mujahedin Khalq -ryhmä, joka taistelee aseellisesti islamilaista tasa-
valtaa vastaan. Vuoden 1979 vallankumouksen aikana ryhmä lukeutui 
Khomeinin liittolaisiin, mutta vuodesta 1982 lähtien valtion ja tämän 
oppositioryhmän välillä on ollut verisiä taisteluja. Monta tuhatta Mu-
jahedinin ryhmän naista ja miestä on tapettu vankilassa, kaduilla ja 
taisteluissa. Mujahedinit ovat maanpaossa ja heidän toimintansa kes-
kittynyt Irakiin. Tämä puolue on shiialainen ja se toiminut aikoinaan 
luonnollisesti shaahia vastaan. Naser Mahajer kirjoittaa Mujahedinin-
liikkeen ja islamilaisen tasavallan erimielisyyksien alkamisesta seuraa-
vasti:

”Viikkoja ja kuukausia Mujahedinin 20.6.1982 pidetyn mie-
lenosoituksen jälkeen epäiltiin ketä tahansa. Nämä epäilykset 
johtivat pidätyksiin ja vangitsemisiin. Oppilaitoksissa ja yli-
opistoissa, tehtaissa ja toimistoissa, kaduilla ja kujilla, tunnetut 
vastustajat piiritettiin ja pidätettiin.”226

Maailman vasemmistopuolueiden jakauma on vaikuttanut myös 
iranilaisen vasemmiston riveihin niin, että Iranista löytyvät melkein 
kaikki vasemmistoryhmät. On kommunisteja, sosialisteja, sosialide-
mokraatteja, demokraatteja, islamilais-vasemmistolaisia ja yksilöllisiä 
vasemmistolaisia. Iranissa kommunistien riveissä on mm. marxilaisia, 
marxisti-leninistejä, maolaisia, trotskilaisia, stalinisteja, anwar khoja-
laisia jne.227 

225 Ks. myös Ghorashi 2003, 62–63.
226 Mohajer 1998, 10.
227 Vrt. Ghorashi 2003, 56–57.
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Suurin puolue, jota voidaan kutsua Iranin modernien vasem-
mistolaisten puolueiden äidiksi, on Iranin kommunistinen puolue 
eli Tudeh-puolue. Se perustettiin virallisesti vuonna 1941 ja vuon-
na 2001 se juhli 60-vuotista toimintaansa. Ennen Tudeh-puoluetta 
Iranissa toimivat sosialidemokraattinen liike ja kommunistinen puo-
lue Heidar Khan Amuoqlin johdolla. Iranilaiset työläiset perustivat 
Iranin sosialidemokraattisen puolueen (Edaltin)228 vuonna 1916 
Bakussa229. Tammikuussa vuonna 1920 Edaltin-puolueen (Iranin so-
sialidemokraattinen puolue) ensimmäisessä puoluekokouksessa Anza-
lin230 kaupungissa puolueen nimi muutettiin Iranin kommunistiseksi 
puolueeksi.231 Heidar Khan Amuoqli oli ammatiltaan sähköinsinööri. 
Tudeh-puolue on kommunistien seuraaja, joka jatkoi puolueen toi-
mintaa.232 Iranin sosialidemokraatit ja myöhemmin kommunistit 
saivat vaikutteita Venäjän aasialaisista kommunisteista, joilla olivat 
suoraa yhteistyötä Venäjän kommunistien kanssa Leninin johdol-
la.233 Venäjän kommunistit ovat vaikuttaneet alusta lähtien iranilai-
siin kommunistisiin järjestöihin. Tudeh-puolueella on suuri vaikutus 
Iranin vasemmistolaisten historiassa ja myös Iranin lähihistoriassa. Se 
toi Iraniin modernin puoluejärjestelmän, jota ei aikaisemmin Iranissa 
ollut. Ervand Abrahamian kirjoittaa seuraavaksi: 

”By mid-1943, when the elections for Fourteenth Majles be-
gan, the Tudeh, according to British offi  cials, was the only party 
with a determined policy, a well-designed structure, and a na-
tionwide organization.”234 

228 Edalat tarkoittaa tasa-arvoa.
229 Azerbaizanin pääkaupunki.
230 Satamakapunki, joka sijaitsee Kaspianmeren rannalla Pohjois-Iranissa.
231 Nahid 1989, 106.
232 Nameh mardom no 618, 25.8.2001, Iranin Tudeh-puolueen keskuskomitean 
julistus puolueen 60. vuosipäivän johdosta.
233 Ks. Carr 1953, 294.
234 Abrahamian 1983, 291. Ervand Abrahamian kirjassa osoitetaan tämä lähde 
”British Minister to the Foreign Offi  ce, ’Memorandum on Parties Active in the 
General Election,’ F.O. 371/Persia 1943/34-35074.
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Tudeh-puolueella on ollut vahva asema Iranin politiikassa. Sen 
järjestöjä oli toiminnassa joka puolella Irania ja varsinkin suurissa kau-
pungeissa.235 Tuhdeh-puole oli uusi ja moderni puolue, joka vastusti 
Pahlavin valtaa ja myös ulkomaista imperialismia. Sen päämääränä 
oli tasa-arvo. Nämä vaikuttivat Tudeh-puolueen suosioon eri puolella 
Irania ja varsinkin niillä alueilla, joissa oli aikaisemmin taisteltu ja jois-
sa eli paljon työläisiä. Ervand Abrahamian tuo esiin erään syyn siihen, 
miksi Tudeh-puolue oli voimakas: 

”Th e party’s strong showing in the north can be explained by 
the radical history of Gilan and Azerbaijan, the new factories 
located in Tehran and Mazandaran, and the support given by 
the Soviets. Its relative weakness in the south was due to the 
British, and, more important, the reluctance of the Tudeh to 
move into the vital oil industry while the war in Europe con-
tinued.”236 

Monet jäsenet myös lähtivät Tudeh-puolueen riveistä ja perustivat 
uusia vasemmistolaisia puolueita. Monet muut ei-vasemmistolaiset 
kopioivat suoraan Tudeh-puolueen toimintamallin ja perustivat omia 
puolueitaan. Tudeh-puolue on Iranin vasemmistolaisista puolueista 
tunnetuimpia maailmassa. Muiden maiden kommunistiset puolueet 
pitävät Tudeh-puoluetta veljespuolueenaan. Monet muun maailman 
kommunistisista puolueista lähettivät terveisiä ja onnitteluja Tudeh-
puolueelle sen 60-vuotisjuhlana. Nämä tervehdykset julistettiin Tu-
deh-puolueen virallisessa lehdessä Nameyeh Mardomissa,237 jota jul-
kaistaan maanpaossa Euroopassa. Tervehdyksiä oli monien maiden 
kommunistisilta puolueilta kuten Vietnamista, Kreikasta, Portugalis-
ta, Venäjältä, Irakista, Amerikan maista, Tanskasta, Kanadasta, Intias-

235 Abrahamian 1983, 291. 
236 Abrahamian 1983, 291.
237 Namayeh mardom tarkoittaa kansankirjettä.
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ta, Israelista, Irakin Kurdistanista ja Suomesta. Suomen kommunisti-
sen puolueen tervehdyksessä lukee: 

”Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea lähettää 
lämpimät, veljelliset ja solidaariset terveiset teille 60-vuotiaan 
Iranin Tudeh-puolueen perustamisen vuosipäivän kunniak-
si. Iranin Tudeh-puolueen taistelu diktatuuria vastaan omassa 
maassaan ja toiminta rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien, 
yhteiskunnallisen tasa-arvon ja sosialismin puolesta on aina ol-
lut tarkeässä roolissa. Tudeh-puolue on se puolue, jota työväen-
luokka ja kaikki Iranin työläiset taistelussa tarvitsevat.”238 

Tudeh-puolue on ollut myös eräs tunnetuimmista Iranin älymys-
tön puolueista. Sen riveissä on ollut jäseninä monia kirjailijoita kuten 
fi losofi kirjalilja Ehsan Tabari. Hän kuoli islamilaisen tasavallan van-
kilassa. Runoilija Siavash Kasrai, joka kuoli maanpaossa 1990-luvun 
lopussa Euroopassa, oli Tudeh-puolueen jäsen. Samoin jäseniä olivat 
kuuluisa teatteriohjaaja Abdol-Hussain Nushin ja kirjailija Bozorg 
Alavi, joka tosin myöhemmin arvosteli Tudeh-puoluetta. Voidaan roh-
keasti sanoa, että Tudehilla on ollut suuri vaikutus Iranin nykyiseen si-
vistykseen. Eric Hooglund toteaa:”Marxist ideas had been infl uential 
among Iran’s educated youth since the early 1940s.”239 Tämä on hyvin 
erilaista kuin puolueen myöhempi politiikka; monet muut vasemmis-
tolaiset ovat arvostelleet Tudeh-puoluetta sen aktiivisesta Neuvostolii-
ton ystävänä olemisesta ja sieltä saaduista poliittisista vaikutteista. Tu-
deh-puoluetta on arvostetlu monesta syystä. Monet ovat arvostelleet 
sen ”pehmeää” politiikkaa tai ”reformistista käyttäytymistä”. Monet 
syyttävät Tudeh-puoluetta sen vuoksi, että se vuoden 1979 vallanku-
mouksen ensimmäisenä vuonna puolusti Khomeinin luomaa valtiota 

238 Nameh mardom no. 618, 25.8.2001, korkea kansanvälinen solidaarisuus Iranin 
Tudeh-puolueen 60. vuosipäivän juhlassa.
239 Hooglund 1986, 18.
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samaan aikaan kun monet äärivasemmistolaiset ja oppositioryhmien 
edustajat joutuivat islamilaisen valtion kiduttamaksi ja kuolemaan-
tuomituiksi. Monet ääriryhmät syyttävät Tudeh-puoluetta vakoilusta 
ja niiden taistelijoiden paljastamisesta. Iranin Tudeh-puoluetta ja mo-
nia muita valtion arvostelijoita on syytetty aiheetta vakoilusta. Heidän 
toimintansa on kielletty ja itse puolue lakkautettu. Puolueen jäseniä 
vangittiin tai tapettiin vankiloissa.240

Valtio julisti vuonna 1983 Tudeh-puolueen laittomaksi. Valtio 
vangitsi kiinni useita tuhansia puolueen jäseniä ja johtajia ympäri Ira-
nia. Johtajia syytettiin vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi. Suurin osa 
johtajista tuotiin kidutettuina televisiokameran eteen, jolloin he ker-
toivat olevansa vakoilijoita ja miten he olivat vakoilleet. Ohjelmassa 
heidän piti vastustaa omaa puoluettaan tai järjestöään ja pyytää ar-
mahdusta. Tämä käytäntö, jonka uhriksi ovat joutuneet myös muut 
vasemmistolaiset ja oppositioainekset, on jatkunut tähän päivään asti 
ja sen takana on ollut islamilainen turvallisuuspoliisi.241 

Toiminnan päämäärät ovat monenlaiset. Valtio pyrkii heikentä-
mään puolueiden ja opposition suosiota, ja se myös kiduttaa henki-
sesti vankeja. Se pyrkii vahvistamaan omaa kannatustaan ja tähtää 
ihmisten aivopesuun. On päivänselvää, että mainitun kaltaiset tele-
visio-ohjelmat saatiin onnistumaan vain kovan kidutuksen avulla ja 
ohjelmien jälkeen monet vangeista teloitettiin. Esimerkiksi vasem-
mistopuolue ”Peykarin”242 johtaja Hussein Rauhani tapettiin televi-
sio-show’n243 jälkeen. Tudeh-puolueen vakoilusta Neuvostoliiton tai 
muiden ulkomaiden hyväksi ei tähän mennessä ole tuotu luotettavia 
todisteita. Tudeh-puolue puolusti Iranin valtiota poliittisesti ja vastus-

240 Issabeigloo & Rauha 1991, 24.
241 Ks. Ghorashi 2003, 104.
242 Peykar tarkoittaa taistelua ja se oli iranilainen äärivasemmistolainen puolue, joka 
uskoi, että Neuvostoliitto on sosialistinen imperialisti. Shaahin aikana lähtivät isla-
milaiset Mojahedien riveistä ja järjestivät oman vasemmistopuolueen, jonka islami-
lainen tasavalta tuhosi vallankumouksen jälkeen verisesti.
243 Ks. myös Mackey 1996, 307.
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ti kovin sanoin muuta vasemmistoa ja oppositiota vallankumouksen 
alkuvuosina, mutta ei ole selkeää todistusta siitä, että se virallisesti 
olisi toiminut jonkun toisen valtion kätyrinä. Monet puolueet tosin 
väittävät niin, vaikka heillä ei ole suoria todisteita Tudeh-puolueen 
tällaisesta toiminnasta.244

Fadaian-puolue on ollut toinen tärkeistä vasemmistopuolueista Iranin 
historiassa.245 Monet erilaiset nuoret ryhmät yhdistivät oman toimin-
tansa ja perustivat puolueen vuonna 1970 Iranissa. Ervand Abrahmi-
an sai tietoa järjestön kirjallisuudesta ja kirjoittaa Fadaian-puolueesta 
näin:”Th is organization, which did not adopt its name until March 
1971, was formed of two separate gropes that traced their origins back 
to the early and mid-1960s.”246 

Alun perin nämä ryhmät olivat erilaisia itsenäisiä järjestöjä, jot-
ka toimivat shaahia vastaan. Osa niiden jäsenistä oli Tudeh-puolueen 
entisiä jäseniä kuten tärkeä Fadaian-puolueen perustaja ja teoreetikko 
Bizhan Jazani, joka sai surmansa Reza Pahlavin vankilassa. Hän oli va-
semmistolainen johtaja, jolla oli rohkeutta toimia vankilastakin käsin. 
Vaikka hän oli poliisien ja vanginvartijoiden silmällä pidon kohtee-
na johtajuutensa takia, hänen onnistui kirjoittaa vankilasta ja johtaa 
omaa järjestöään sekä vankilassa että sen ulkopuolella. Tämän vuoksi 
hänet tapettiin monen muun poliittisen vangin kanssa. Lehdissä kir-
joitettiin, että tämä vankiryhmä yritti paeta vankilasta. Myöhemmin 
paljastui, että heidät teloitettiin Ovinin vankilan lähellä Teheranissa. 
Jazanin ajatuksista voidaan mainita kirje, jonka hän keväällä 1970 
kirjoitti vankilassa. Siinä hän kritisoi toista tärkeää poliittista vankia 
Parviz Nik-Khahia. Kirjeen mukaan tämä ei jaksanut kestää vankilan 
vaikeuksia, vaan siirtyi kannattamaan shaahia. Syynä olivat painostus 
ja oma identiteetti, sillä hänellä ei ollut työläistaustaa. Bizhan Jazani 
kirjoittaa: 

244 Vrt. Ghorashi 2003, 63.
245 Ks. esim. Ansari 2003, 208.
246 Abrahamian 1983, 483.
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”Nik-Khahilla ei ollut syvää suhdetta meidän kansaamme eikä 
yhteiskuntaan. Nik-khah oli pitkän ajan kaukana oikeasta Ira-
nin kansan elämästä. Sinä aikana, jolloin olisi pitänyt rakentaa 
omien ajatusten perusteita todellisen iranilaisen työläisten elä-
män avulla, hän täytti keuhkonsa eurooppalaisella ilmalla. Hän 
ei tunne eikä hän tuntenut mitään velvollisuutta iranilaisten 
köyhää ja kehittymätöntä tilannetta kohtaan menneisyydessä 
ja nykyisyydessä.”247 

Tässä Jazani ei tarkoita nationalismia, vaan esittää, että Nik-Kha-
hin ajatukset eivät vastanneet yhteiskunnan todellista tilannetta. Ja-
zanin mielestä syynä tähän oli se, että Nik-Khah ei elänyt Iranissa. 
Tämän vuoksi Nik-Khah ei tuntenut tarpeeksi hyvin oman kansansa 
tarpeita ja tapoja. Tämä tuntemus antaa taistelijoille mahdollisuuden 
analysoida paremmin omaa politiikkaansa. Jazanin mukaan jokaisen 
taistelijan on ja hallittava oman maansa tavat ja kulttuuri. Varsinkin 
köyhien puolesta taistelevien vasemmistolaisten on tärkeää tuntea 
köyhien kulttuuri ja tavat. Jos hän ei tiedä omasta kansastaan mitään, 
hän joutuu harhaan ja voi toimia omaa kansaansa ja tavallaan omia 
ajatuksiaankin vastaan. Vaikka Nik-Khah oli alussa hyvin radikaali 
ja äänekäs, vankilan vaikeat olot pakottivat hänet kääntymään suun-
taan, jota vastaan hän aiemmin taisteli eli diktatuurin suuntaan.248 
Niinpä Jazani kysyi edellä mainitussa kirjeessä: ”Oletko unohtanut 
Reza Khanin ja Muhammed Reza Khanin verilöylyt?”249 Vaikka hän 
oli vankilassa ja joutui kidutetuksi, nämä kirjoitukset näyttivät hänet 
kovana ja vahvana taistelijana diktatuuria vastaan sekä sen, että hän 
uskoi omaan köyhään kansaansa.250 

247 Jazani 1970, [WWW-dokumentti].
248 Ks. myös Diba Pahlavi 2003, 132.
249 Jazani 1970, [WWW-dokumentti].
250 Ks. Ghorashi 2003, 57.
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Monet Fadaianin jäsenet olivat entisen Jebheyeh Melin251 jäse-
niä.252 Yksi syy radikaalien puolueiden syntymiseen oli vanhojen puo-
lueiden pehmeä suhtautuminen taisteluun Muhammed Reza Pahla-
via vastaan. Suurin osa Tudeh-puolueen johtajista oli maanpaossa tai 
vankilassa. Tudeh oli tuolloin tärkeä sosialististen maiden kumppani 
ja sen politiikka noudatti suurelta osin linjaa, joka Neuvostoliitolla 
oli shaahin suhteen.253 Vaikka Tudeh-puolue oli suuri ja hyvin orga-
nisoitu, sen toiminta ei ollut sellaista kuin monet sen omat taistelijat 
odottivat.254 Fadaian-ryhmän perustamisen syitä 1960-luvun lopulla 
on monia. Yksi on shaahin kova kurinpito oppositiota vastaan. Joi-
denkin mielestä syynä olivat Tudeh-puolueen ja eräiden muiden libe-
raalipuolueiden pehmeä politiikka. Kolmantena syynä on Euroopan 
opiskelijaliikkeiden vaikutus 1960-luvulla.255 

Osa liberaaleista ja muista shaahin vastustajista saivat ankarat 
vankilarangaistukset, vaikka he oikeudessa varoittivat shaahia hänen 
toiminnastaan ja vaativat häntä pehmentämään kuria, jotta ei syntyisi 
radikaalia toimintaa. Shaahi ei toiminut niin kuin kansallisliberaalit 
neuvoivat, vaan hän jatkoi omaa linjaansa eli tukahdutti muiden aja-
tukset poliisin ja armeijan avulla. Tässä tilanteessa toisinajattelijoille ei 
jäänyt juuri muita vaihtoehtoja kuin toimia aseellisesti tai oikeastaan 
puolustaa itseään diktatuurin vastaisessa taistelussa. Valtion toiminta 
vastustajien tukahduttamiseksi oli hyvin keskeinen syy siihen, miksi 
osa Iranin oppositiosta ja nuoret ottivat aseet käteen ja alkoivat toimia 
shaahin poliisia vastaan. Tudeh-puolueella ei ollut erityistä aseellista 
linjaa, mikä ei tyydyttänyt radikaaleja vasemmistonuoria. Amir Par-
viz-Puian, yksi Fadaian-liikkeen johtajista, joka sai surmansa shaahin 

251 Kansallinen rintama.
252 Ks. Introduction to this History of the Iran National Movement, otettu 1.2.2004, 
[WWW-dokumentti]. Ks. myös Mackey 1996, 196.
253 Diba Pahlavi 2003, 191.
254 Safaifarahni 1970, [WWW-dokumentti]. 
255 Ks. Ghorashi 2003, 57.
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poliisiin kanssa käydyssä taistelussa, on kirjoittanut hyvin tuon ajan 
olosuhteista: 

”Th e defeat of the anti-imperialist movement enabled the re-
actionaries to establish a fascist state, destroy the opposition 
organizations, and coopt opportunistic elements. In a situation 
where there are no fi rm links between the revolutionary intel-
ligentsia and the masses, we are not like fi sh in water, but rather 
like isolated fi sh surrounded by threatening crocodiles. Terror, 
repression, and absence of democracy have made it impossible 
for us to create working-class organizations. To break the spell 
of our weakness and inspire the people into action we must 
resort to revolutionary armed struggle... To liberate the prole-
tariat from the stifl ing culture, to cleans its mind of petty bour-
geois thoughts, and to arm it with ideological ammunition, it 
is necessary shatter the illusion that the people are powerless. 
[A. Poyan. Zarurat-i Mobarezeh-i Moshalahaneh va Rad-i Teor-
yi Baqa (the Necessity of Armed struggle and the Rejection of 
the Th eory of Survival) (n.p., 1972), pp. 7–9.]”256 

Amir Parviz-Puyan toi esiin niitä syitä, miksi tuona aikana nuor-
ten vasemmistolaisten olisi pitänyt osallistua taisteluun ja miksi toi-
minnan piti olla aseellisesta. Hän kirjoittaa tästä konkreettisesti, mut-
ta hän piirtää hyvin tuon ajan olosuhteet ja taistelijoiden reagoimisen 
niihin. Kuten aikaisemmin on mainittu, Muhammed Reza Pahlavin 
kova diktatuuri ja hänen vasemmistolaisen opposition mielestä fasis-
tinen toimintansa oli yksi syy, miksi he lähtivät tälle tielle. He kriti-
soivat muita puolueita, jotka eivät halunneet ryhtyä aseelliseen taiste-
luun. Näissä teksteissä tulee esiin se, että ei voi jäädä vain odottamaan 

256 Parviz –Puian 1970. [WWW-dokumentti]. Englanninkielinen käännös teokses-
sa Abrahamian 1983, 485.
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sitä, milloin valtio tukahduttaa taistelijat tai opposition, vaan pitää 
ryhtyä toimimaan valtiota vastaan sopivana aikana ja puolustaa itse-
ään ja ajatuksiaan.257 

Toiminnassaan nämä eri ryhmät pitivät salaisesti omia kokouk-
siaan ja lopulta yhdistivät voimansa 8.2.1970, jolloin osa Fadaian-
puolueen sisseistä hyökkäsi Siahkalin kylän258 santarmien kimppuun 
aseellisesti. Nämä ryhmät joutuivat myöhemmin kiinni ja 15 jäsentä 
tapettiin. Tämän päivän Fadaian-ryhmät julistivat omaksi syntymä-
päiväkseen. He kutsuvat itseään nimellä ”Sazman cherikhayeh fadai 
khalqeh Iran”259. Vuonna 1971 Hamid Ashraf kirjoitti kirjasen täs-
tä puolueesta ja sen toiminnastaan. Hänen kirjoituksensa on yhden 
vuoden kattava katsaus sissisodasta kaupungeissa ja vuorilla. Hamid 
Ashraf oli eräs tärkeimmistä Fadaian-järjestön johtajista. Hän sai sur-
mansa kesällä 1977 poliisin piiritettyä ryhmän salaisen kokouspaikan 
Teheranissa. Tuolloin surmansa saivat lisäksi monet muut ryhmän 
jäsenet ja joukossa oli myös yksi naississi, Fatima Husseinin. Fada-
ian-järjestön yksi perustajaryhmistä oli ”metsäryhmä”, joka toimi 
Pohjois-Iranissa. Ryhmä yritti saada aikaan sissisotaa alueen laajoissa 
metsissä shaahia ja hänen armeijaansa vastaan. Alun perin ryhmä pe-
rustettiin vuonna 1966, jolloin se halusi taistella aseellisesti shaahia 
vastaan. Talvella 1967 tämä ryhmä sai kovan iskun: osa sen johtajis-
ta vangittiin ja kaksi tärkeää henkilöä lähti pois maasta liittyäkseen 
Palestiinassa Israelin vastaisiin taistelijoihin. Lähtijöiden päämääränä 
oli palata omaan maahansa saatuaan tarpeeksi sotilaallista kokemusta. 
Ainoastaan kolme ryhmän jäsentä ei paljastunut poliisille ja he jäivät 
Iraniin. He järjestivät yhden salaisen ryhmän, joka koostui 32 hen-
kilöstä ja aloittivat suunnittelun ja tarvikkeiden keräämisen taistelua 

257 Ks. myös Ks. Ghorashi 2003, 64-65.
258 Kylä, joka sijaitsee Pohjois-Iranissa.
259 Iranin kansan Fadaianin sissit. ”Fadai” tulee arabian sanasta ja tarkoittaa ”vapaa-
ehtoinen uhrautuva henkilö”. Fadai on henkilö, joka vapaaehtoisesti antaa henkensä 
jonkin tärkeän asian vuoksi.
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varten. Syksyllä 1968 metsäryhmässä oli kahdeksan jäsentä ja talvella 
1969 se laajeni 22 henkilöön. Tämän ryhmän johtajana oli Aliakbar 
Safaifarahani, joka oli saanut taistelukoulutuksen al-Fatah-järjestön 
palestiinalaisessa sissikoulutusleirissä. Siellä hänet valittiin pohjoisen 
rintaman johtajaksi ja hän sai peitenimen Abu Abbas. Hän palasi Ira-
niin ja halusi järjestää taistelijaryhmän.260 Hamid Ashraf kirjoittaa 
metsäryhmän toiminnan syistä näin: 

”Tuona aikana poliisin väkivaltainen toiminta oli täysin py-
säyttänyt poliittisten ryhmien toiminnan. Kansan ja älymystön 
keskuudessa vallitsi suuri pelko. Tämä aiheutti taistelujen py-
sähtymisen. Metsäryhmä aloitti oman toimintansa. Me saimme 
alussa sen käsityksen, että emme voi poliisin tiukan kontrollin 
takia organisoida laajaa järjestöä kansan ohjaamiseksi. Tämän 
takia uskoimme vain ryhmätyön teoriaan. Tämän ryhmän pää-
määränä oli aseellisen yhteenoton järjestäminen ja iskeminen 
vihollista vastaan. Tavoite oli rikkoa diktatuurin aiheuttamaa 
kaaosta, joka hallitsi Iranin poliittista ympäristöä sekä osoittaa, 
että ainoa keino pitää ääntä on aseellinen taistelu.”261 

Fadaianit taistelivat Muhammed Reza Pahlavin valtiota vastaan 
aseellisesti ja kävivät sissisotaa kaupungeissa. Suurin osa Fadaian-ryh-
mistä koostui yliopistojen opiskelijoista ja he saivat surmansa Kha-
neyeh-tiimissä262 tai heidät teloitettiin vankilassa. Sissit vuokrasivat 
asuntoja ryhmille. Nämä asunnot oli tarkoitettu henkilöille, jotka oli 
paljastettu ja jotka eivät voineet elää tavallista elämää. Nämä asunnot 

260 Ashraf 1971. [WWW-dokumentti.]
261 Ashraf 1971. [WWW-dokumentti.]
262 Sissit vuokrasivat asuntoja ja asuivat niissä ryhmänä. Nämä asunnot oli tarkoitet-
tu niille henkilöille, jotka oli paljastettu, eivätkä voineet elää tavallista elämää. Näitä 
asuntoja kutsuttiin Khanayeh’ksi eli tiimi- tai ryhmäasunnoiksi. Kun poliisit löysivät 
nämä asunnot, he piirittivät ne ja Fadai’it puolustivat niitä aseellisesti.
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olivat tavallisten ihmisten keskuudessa asuinalueilla ja sissien piti olla 
hyvin tarkkoina, jotta ihmiset eivät epäilisi heitä muukalaisiksi. Hei-
dän piti asua aivan kuin tavalliset ihmiset eikä paljastaa naapureille, 
kuinka monta henkilöä asuu näissä asunnoissa. Osa heistä peitti asun-
nossa kasvonsa omien tovereidensa nähden, koska he eivät halunneet 
tietää toisistaan kaikkea. Tämä kaikki tapahtui sen takia, että Savak ja 
poliisi eivät saisi tietää näistä asunnoista. Jos poliisit olisivat löytäneet 
nämä asunnot, he olisivat piirittäneet ne ja yrittäneet tuhota tämän 
järjestön verisesti. Kun yksi Fadaianin asunto paljastui, asukkaiden 
ainoa keino oli puolustaa asuntoaan ja itseään viimeiseen veripisa-
raan. Fadaianit rahoittivat oman toimintansa pankkiryöstöillä, joita 
he nimittivät ”vallankumouksellisiksi takavarikoimisiksi”263. Kun he 
hyökkäsivät pankkiin, he samalla jakoivat julistuksia pankin ympärillä 
ja kertoivat miksi he ryöstävät pankin. Fadaianin johtajisto tuhoutui 
monta kertaa, mutta he järjestivät uudelleen johtajiston.264 

Vuoden 1979 vallankumouksessa Fadaianilla oli suuri vaikutus. 
Monet olivat kuulleet näistä rohkeista nuorista, jotka uhrasivat hen-
kensä ja elämänsä tasa-arvon ja vapauden takia, liittyivät heidän rivei-
hinsä. Fadaianista kasvoi Iranin suurin vasemmistopuolue ja se toimi 
koko Iranin alueella. Fadaiain-järjestö jakautui monta kertaa. Suurin 
jakautuminen tapahtui vuonna 1980, jolloin puolue jakautui kah-
teen osaan, enemmistöön ja vähemmistöön.265 Enemmistö lähestyi 
Neuvostoliiton ja Tudeh-puolueen linjaa, joka puolusti silloista hal-
litusta. Vähemmistö jatkoi Neuvostoliiton arvostelua. He kutsuivat 
Neuvostoliittoa revisionistiseksi ja he myös jatkoivat aseellista taiste-
lua islamilaisen tasavallan kaatamiseksi. Myöhemmin molemmat osat 
ovat jakautuneet. Enemmistöstä osa lähti pois 7.12.1981, koska he 
vastustivat enemmistön ja Tudeh-puolueen yhdistymistä. Vähemmis-

263 Ashraf 1971. [WWW-dokumentti.]
264 Ks. Ghorashi 2003, 56.
265 Hooglind 1986, 17–31.
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tö jakautui myöhemmin moneen kertaan ja niin syntyi useita pieniä 
ryhmiä.266 

Tällä hetkellä Fadaianin enemmistö on eräs Iranin suurimmista va-
semmistopuolueista. Se toimii rauhanomaisesti ja on arvostellut omia 
vanhoja ajatuksiaan ja ideologiaansa. Se kutsuu itseään vasemmistolai-
seksi, mutta sillä on identiteettikriisi, mikä johtuu siitä, että se ei ole 
voinut määritellä minkälaiseen vasemmistoon se itse asiassa kuuluu. 
On selvää, että puolueen jäsenet eivät halua toimia väkivaltaisesti ja he 
ovat demokraattisen toiminnan kannalla. Heidän päämääränään on 
poliittisesti ja rauhanomaisesti muuttaa Iranin hallitus parlamentaari-
seksi demokratiaksi. Fadaian-enemmistöön kuuluvat ne ryhmät, jotka 
Neuvostoliiton perestroikan aikana muuttivat omaa ideologiaansa ja 
alkoivat kutsua itseään vasemmistodemokraateiksi. He ovat hylänneet 
opin puolueen diktatuurista ja ylipäänsä kommunistisen ideologian. 
Sen sijaan vähemmistö, joka koostuu, kuten edellä on mainittu, pie-
nistä ryhmistä, uskoo edelleen aseelliseen taisteluun ja Iranin valtion 
kaatamiseen. Se haluaa julistaa Iranin demokraattiseksi tasavallaksi, 
joka vie maan sosialismiin. Osa vähemmistöpuolueesta, joka toimii 
Etehad Fadaian -ryhmän nimellä, yrittää sopeutua uuden vasemmis-
ton sääntöihin ja toimia ei-kommunistisesti ja demokraattisesti. Sen 
tilanne on edelleen vaikea ja jäsenistö seuraa, mitä enemmistölle ta-
pahtuu. Myös naiset taistelivat Fadaian-puolueessa.267

Fadaianin ja Tudehin kannattajat puolustivat osaa Khomeinin 
valtion politiikasta 1980-luvun alussa samaan aikaan kun islamilaiset 
vangitsivat ja tukahduttivat vuorotellen muita vastustajiaan. Myöhem-
min islamilaisen tasavallan turvallisuuspoliisi hyökkäisi Tudeh-puolu-
een ja Fadaianin kimppuun, vangitsi ja tappoi satoja niiden jäseniä ja 
kielsi niiden toiminnan. Äärivasemmistolaiset kantavat mm. tämän 
takia kaunaa Tudeh-puoluetta ja Fadaianin enemmistöä kohtaan. 
Tähän päivään saakka äärivasemmistolaiset ovat välttäneet toimintaa 

266 Ks. Fadaian vähemmitön historia, otettu 10.2.2004. [WWW-dokumentti.]
267 Vrt. myös ks. Ghorashi 2003, 63.
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niiden kanssa ja arvostelevat niitä jyrkästi, vaikka Tudeh ja Fadaianin 
enemmistö ovat samassa asemassa kuin ne itse. Tudehin ja Fadaianin 
kannattajat ovat yhtä lailla maanpaossa ja näiden puolueiden toimin-
ta on kiellettyä ja rangaistavaa. Monet kymmenet Tudeh-puolueen ja 
Fadaianin enemmistön naisjäsenet ovat joutuneet islamilaisten funda-
mentalistien käsiin ja heitä on kidutettu ja tapettu vankilassa. F. Azad 
on kirjoittanut muistiin, mitkä rajat olivat poliittisilla naisvangeilla. 
Hän kirjoittaa:

”Vangit tulivat vähitellen ruokapöytään syödäkseen. Jokainen 
istui yhdessä tietyssä paikassa. Yhdellä silmällä saattoi tunnistaa 
ruokapöydän ääressä sen, kuka oli mistäkin puolueesta. Vasem-
mistoryhmät (paykar, vähemmistö, työväen tie jne.) istuivat sa-
massa rivissä. Sitten tulivat Mudjahedit ja sen jälkeen Fadaian-
enemmistö ja Tudeh-puolue.”268 

Tämän tapainen ”boikotti” on osittain voimassa puolueiden kes-
ken edelleen. Varsinkin äärivasemmistolaiset ovat boikotoineet tähän 
päivään asti Tudeh-puoluetta ja Fadaianin enemmistöä, vaikkeivät Fa-
daianin enemmistö ja Tudeh-puolue enää ole liittolaisia keskenään. 
Fadaian on muuttunut uusvasemmistolaiseksi puolueeksi ja se on ar-
vostellut avoimesti aikaisempaa omaa politiikkaansa, jota se harjoitti 
ne vuodet, jolloin se vallankumouksen jälkeen puolusti islamilaista 
valtiota. Osa äärivasemmistolaisista väittää, että Fadaianin politiikka 
oli tuona aikana valtion salaisen poliisin auttamista. Fadaian kiistää 
sen, eivätkä äärivasemmistolaiset ole pystyneet näyttämään todistei-
ta heidän osallistumisesta poliisin toimintaan muita puolueita vas-
taan.269

268 Azad 2001, 10.
269 Ks. myös Ghorashi 2003, 63–67.
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Äärivasemmistolaiset ovat vankiloissa suorastaan vahingoittaneet 
Tudeh-puolueen ja Fadaian-enemmistön jäseniä ja kannattajia. Vaik-
ka naisvanki F. Azad ei itse kuulunut vasemmistolaiseen Tudeh-puolu-
eeseen eikä Fadaianin enemmistöön, hän kirjoittaa, kuinka äärivasem-
mistolaiset toisinaan kiusasivat Tudehia kannattavia naisvankeja. Yksi 
heistä kritisoi F. Azadia siitä, että hän tervehti Tudehin kannattajia ja 
enemmistöläisiä.270 Tämä tapahtui samaan aikaan kun kaikki olivat sa-
massa sellissä ja samanlaisen kidutuksen ja painostuksen alaisia. Näistä 
erimielisyyksistä huolimatta Fadaian-enemmistö ja Tudeh-puolue oli-
vat jäsenmääriltään suurimmat vasemmistopuolueet Iranissa, joskaan 
tarkkoja tietoja niiden jäsenten lukumääristä ei ole saatavilla. Niiden 
politiikka on ollut ja on edelleenkin vaikutusvaltaisinta Iranissa, si-
käli kuin vasemmiston ajatukset ylipäänsä vaikuttavat tänä päivänä. 
Tässä ei väitetä, että muilla vasemmistolaisilla ja äärivasemmistolaisil-
la ei olisi lainkaan vaikutusta Iranissa. Tudeh-puolueen ja Fadaianin 
enemmistön vaikutusvalta johtuu niiden jäsenistön määrästä, koulu-
tuksesta ja tehokkaammista toimintamenetelmistä verrattuna muihin 
vasemmistolaisiin. Monen vuoden ajan Tudeh-puolue oli ainoa Iranin 
vasemmistopuolue, jonka riveihin liittyi paljon älymystön edustajia. 
He rikastuttivat tiedoillaan ja taidoillaan puoluetta. Myös Fadaianin 
yliopistoaktivistit ja älymystö vaikuttivat shaahin aikana 1960-luvun 
lopulla samalla tavalla, mutta vähemmän kuin Tudeh-puolueesssa. 
Näiden puolueiden toiminnat ja ajatukset ovat kärjistäneet vasemmis-
tolaisten erimielisyyksiä Iranissa. Ervand Abrahamian toteaa:

”Among the sixty-eight provincial leaders who in 1946 sat on 
the Central Committees of Teheran, Fars, Isfahan, Khurasan, 
Khuzistan, Gilan, and Mazandaran, fi fty-two (76%) come from 
the modern middle class and fourteen (21%) from the work-
ing class. Among the 107 delegates at the First Congress whose 

270 Azad 2001, 10-17.
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occupations are known, seventy-seven (72%) were middle-class 
and twenty-nine (27%) were urban wage earners. And, accord-
ing to the leader of the CCFTU, among the 192 delegates at 
the Second Provincial Conference of Teheran, almost half were 
workers and the other half were intellectuals, professionals, and 
offi  ce employees.”271

Kuten sanottu, Tudeh-puolueella on ollut paljon intellektuellijä-
seniä. Muhammed Reza Shaahin ja Khomeinin aikana monet kor-
kea-arvoiset upseerit olivat Tudeh-puolueen jäseniä ja kun jäsenyys 
paljastui, heitä tapettiin valtion vankiloissa. Esimerkiksi Bahram Af-
zali, joka oli Iranin merivoimien päällikkö vallankumouksen jälkeen, 
tapettiin Khomeinin vankilassa. Monet yliopiston opettajat, korkeat 
virkailijat ja työläisten johtajat olivat Tudeh-puolueen jäseniä. Naisten 
asiassakin Tudeh-puolue on vaikuttanut paljon puolueen perustami-
sesta, eli vuodesta 1941 lähtien.272

Vasemmistossa on puolueita, joilla ei ole paljon jäseniä eikä vaikutus-
valtaa. Näitä puolueita syntyi vallankumouksen aikana vuonna 1979 
useita, kuten Rahe Kargar.273 Osa tämän järjestön jäsenistä oli alun 
perin Fadaian-liikkeestä, mutta vallankumouksen aikana he järjestivät 
oman puolueen, joka ei koskaan kehittynyt suureksi. Heidän ajatuk-
senaan on toteuttaa Iranissa sosialismi. Puolueen ensimmäisessä puo-
luekokouksessa hyväksytyssä ohjelmassa todetaan, että ”Iranin val-
lankumouksellinen työväenpuolue (työväen tie) on kommunistinen 

271 Abrahamian 1983, 327. R. Rusta, ”Speech to the Conference,” Rahbar, 21 Au-
gust 1945. CCFTU tarkoittaa järjestöä nimeltä Central Council of Federated Trade 
Unions (CCFTU): in 1921–1926. 
272 Ks. Pollack 2004, 44.
273 Työläisten tie, myöhemmin he kutsuivat itsenään nimellä Sazman kargaraneh 
englabi Iran – Rahe kargar (Iranin vallankumouksellinen työläisten järjestö – työ-
läisten tie).
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järjestö, joka taistelee kapitalismin kaatamiseksi ja sosialismin voitta-
miseksi.”274 Tämä puolue on toiminut aseellisesti islamilaisen valtion 
kaatamiseksi ja monet sen jäsenet ovat saaneet surmansa vankiloissa. 
Tämä puolue toimii nyt maanpaossa ja edelleen Neuvostoliiton ro-
mahduksen jälkeen kutsuu itseään kommunistiseksi ja yrittää toteut-
taa sosialismia Iranissa.275 

Iranin työväen kommunistinen puolue (ITKP), on suhteellisen 
pieni ja se yrittää nostaa omaa asemaansa erilaisilla kampanjoilla. 
Puolueen nimi tuli virallisesti käyttöön Yhdysvaltain ja Irakin sodan 
(1991) jälkeen, jolloin sen jäsenet siirtyivät Pohjois-Irakista Euroop-
paan. Ennen vuoden 1991 Persialahden sotaa tämä puolue toimi Ira-
nin Kurdistanissa taistellen Iranin valtiota vastaan ja se sai avustusta 
Irakin valtiolta. Tämä puolue jatkoi sosialististen maiden hajoamisen 
jälkeen työväen kommunistisen puolueen nimellä, koska heidän joh-
tajansa mukaan he vastustivat aikanaan Neuvostoliittoa ja sosialistisia 
maita, jotka eivät heidän mielestään olleet todellisuudessa kommu-
nismiin pyrkiviä. Tämän vuoksi tämän puolueen politiikka oli ollut 
oikeaa, eikä sen tarvinnut muuttaa omaa kommunistista linjaansa. 
ITKP:n mukaan kaikki muut iranilaiset puolueet paitsi se itse olivat 
porvarillisia ja vain se itse kommunistinen. ITKP luetaan äärivasem-
mistolaiseksi, eikä muilla ryhmillä tähän asti ole ollut mitään mah-
dollisuuksia tehdä yhteistyötä sen kanssa Iranissa. Vaikka iranilaiset 
puolueet ovat aina olleet hajanaisia, niin toisinaan niiden välillä on 
ollut erilaista yhteistyötä. Kuten sanottu, ITKP:n kanssa muut puo-
lueet eivät ole olleet yhteistyössä lukuun ottamatta joitakin avoimia 
poliittisia kokouksia, joita on järjestetty ulkomailla. Tämä ongelma 
heijastaa yleensäkin iranilaisten puolueiden ”hajanaisuuden kulttuu-
ria”, josta ITKP ääriesimerkki. Sen ainoa poliittinen ystävä on ollut 

274 Rahe kargarin puolueohjelma, joka hyväksyttiin ensimmäisessä puoluekokouk-
sessa 1991, 1.
275 Ks. Ghorashi 2003, 63–64.
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Irakin työväen kommunistinen puolue, jonka jäsenet ovat kurdeja. 
Itse asiassa molempien valtioiden mainitut puolueet ovat olleet yksi ja 
sama puolue. Irakin puolella puolue on järjestetty samalla tavalla kuin 
Iraninkin puolella. Monet Iranin ja Irakin kommunististen työväen-
puolueiden jäsenet ovat myös toistensa jäseniä. Irakin puolueen osalla 
ei ole paljon vaikutusvaltaa ja se toimii vain Pohjois-Irakin kurdien 
keskuudessa alueella, joka vapautettiin ensimmäisen Persianlahden 
sodan aikana. Sielläkään se ei ole mitenkään merkittävä puolue.276

Iranissa naisten puolesta toimineet puolueet ovat yleensä vasemmisto-
laisia. Heidän taistelunsa eräs tavoite on ollut toimia naisten ja miesten 
tasa-arvon puolesta, sillä vasemmistolaisten yleisenä päämääränä ovat 
tasa-arvo ja vapaus. Monet yrittävät strategisesti saada työväen valtaan 
ja toteuttaa sosialismia. Tasa-arvo tarkoittaa kaiken yhteiskunnan epä-
tasa-arvon poistamista. Naisten oikeudet ja tasa-arvo ovat kuitenkin 
joskus olleet vain retoriikkaa puolueiden keskuudessa. Vaikka nämä 
puolueet ovat puhuneet paljon naisten asioista, ne eivät eri syistä ole 
auttaneet ja tukeneet suoranaisesti naisten itsenäistä taistelua. Nämä 
puolueet ovat ajatelleet, että muut asiat ovat nyt tärkeämpiä kuin nais-
ten taistelu.277 

Vallankumouksen aikana monet naiset ryhtyivät vastustamaan 
Khomeinia ja islamilaisten säätämiä rajoituksia. Monet puolueet, va-
semmistopuolueet mukaan lukien, eivät tukeneet suoranaisesti naisten 
taistelua hejabia ja muita rajoituksia vastaan, koska heidän mielestään 
tuolloin taistelu imperialismia vastaan ja vallankumouksen puolesta 
olivat tärkeämpiä kuin naisten taistelu oikeuksiensa puolesta. Vaikka 
näillä puolueilla oli ohjelmassaan ”pykälä” naisten oikeuksista ja mo-
net naiset olivat taistelleet heidän riveissään, ne ajattelivat, että mikäli 
työväenluokka onnistuisi taistelussaan, paranisi naisten asema auto-

276 Vrt. Rubin 1985, 104–105
277 Vrt. esim. Ghorashi 2003, 94–95.
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maattisesti. Toisin sanoen vasemmistolla oli se käsitys, että naisten 
asema paranee, kun luokkataistelu päättyy työväenluokan voittoon. 
Monet vasemmistolaiset eivät lähteneet naisten taisteluihin lainkaan, 
koska he ajattelivat omien naistensa olevan erilaisia kuin nationalisti-
set ja monarkistiset naiset. Naisten järjestöjen piti olla heidän puolel-
laan ja samalla linjalla, koska muuten niitä pidettiin porvarillisina eikä 
niitä voitu puolustaa. Bahram Rahmani yrittää tuoda kirjassaan esiin 
sen oman politiikkansa kannalta, millaista naisten syrjintä islamilai-
sessa tasavallassa on ollut. Hän kirjoittaa kirjansa johdannossa näin:

”Bahram Rahmani teoksessaan ’naiset islamilaisen tasavallan 
vankina’ antaa selkeän kuvan ortodoksisen islamin ajatuksista 
naisia kohtaan. On olemassa sääntöjä naisia vastaan ja islami-
laisen tasavallan johtajien ajatuksia naisten työstä ja elämästä. 
Ja puolet kansasta on islamin vallan alla. Hän mm. asiakirjo-
jen avulla paljastaa nationalistien ja monarkistien valheet, joka 
väittävät puolustavansa naisten oikeuksia.”278 

Tässä Rahmani ja hänen taistelukumppaninsa yrittävät tuoda 
esiin naisiin kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuksia, mutta he arvos-
televat jyrkästi muiden oppositiopolitiikkaa. He eivät voi hyväksyä 
monarkisti- ja nationalistinaisia. Heidän ajatustensa perustuu siihen, 
että vain heidän puolueensa on ollut oikealla linjalla ja vain se taistelee 
oikein naisten puolesta.279 

Vaikka ITKP toimi naisten asioissa äänekkäästi varsinkin Euroo-
passa ja Pohjois-Amerikassa, niin loppujen lopuksi sen toiminnan 
tavoite on vain puolueen nimen nostaminen esiin. Puolueen Kurdis-
tanin osasto julkaisee Iskera-nimistä nelisivuista lehteä, joka ilmestyy 
ulkomailla. Lehti esim. haastattelee puolueen vuoden 2001 naisten-

278 Rahmani 1993, 4.
279 Vrt. ks. Ghorashi 2003, 99–100. 
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päivän kampanjan johdosta yhtä heidän johtajistaan, nimeltä Rah-
man Hussein-Zadehia. Haastattelussa kysytään, mitä Kurdistanin 
osasto yrittää tehdä naisten hyväksi ja hän vastaa näin:

”Puolueen kampanjapolitiikka ja toiminta naisten päivän 
vuoksi on sidoksissa puolueen toimintaan Kurdistanissa. Mei-
dän arviomme mukaan puolueella on oikea voimatasapaino 
ihmisten taisteluhalussa islamilaista valtiota vastaan. Kun puo-
lueella on hyvä poliittinen ja toiminnallinen asema Kurdistanin 
kaupungeissa sekä mies- että naispuolisten vapaustaistelijoiden 
keskuudessa, voimme järjestää laajaa ja radikaalia toimintaa 
naistenpäivän kunniaksi, olla puolustamassa naisten ja miesten 
oikeutta tasa-arvoon. Vaikutamme suuresti taisteluun naisten 
epäoikeudenmukaisuutta vastaan islamilaisen tasavallan vallan 
alla.”280 

Hussein-Zadehin mukaan ihmiset ajattelevat, että heidän toimin-
tansa ja ajatuksensa ovat ainoita oikeita, mikä on saanut paljon kanna-
tusta ihmisten keskuudessa, mutta näin ei ole todellisuudessa. Ulko-
mailla ja Iranissa tällaisilla puolueilla ei ole paljon kannatusta. Tämä 
johtuu heidän jyrkästä politiikastaan, muiden politiikkojen kovasta 
kritisoimisesta ja sokeasta toiminnasta toisinajattelijoita kohtaan. Var-
sinkaan Iranissa ei heidän eikä monien muiden vastaavien ryhmien 
toiminta ole saanut kannatusta. Heillä ei ole paljon toimintaa eikä 
voimaa toimia Iranissa ankaran islamilaisen turvallisuuspoliisin vuok-
si. Se, mitä he ovat saaneet aikaan, on sissitoiminta ennen ensimmäistä 
Persianlahden sotaa Iranin Kurdistanissa. Heidän toimintansa naisten 
puolesta on yksi osa puolueen retoriikkaa. Eräs heidän johtajistaan 
kirjoittaa puolueen lehdessä:

280 Iskera (Iranin työväen kommunistisen puolueen Kurdistanin komitean julistus) 
9.2.2001, no. 42, haastattelu. Be monasebate 8 mars (ruze jahani-e zan) iskera mi-
porsad?
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”Islamilainen tasavalta ei ole ainoa poliittinen voima, jota vas-
taan hejabia vastustaneet nais- ja miesvapaustaistelijat ovat 
taistelleet. Valtava hejabin vastainen aalto, joka on noussut ja 
jatkuvasti saa voimaa, vie pois perustan opposition traditio-
naalisilta, uskonnollisilta ja patriarkaalisilta liikkeiltä. Hejabin 
kumoaminen ja käytön vähentäminen ovat taistelua naisten va-
pauden ja oikeuksien puolesta ja se sitoutuu heidän jatkuvaan 
puolustamiseen eli työväen kommunismiin Iranissa.”281 

Tämä on hyvin selkeää puoluepropagandaa, joka syrjäyttää muut 
ajatukset ja helposti antaa heille kasvot, jotka eivät pidä paikkaansa. 
Tällainen politiikka on Iranissa tavallista ja monet puolueet ja ryh-
mät, jotka eivät ole paljon ihmisten kanssa tekemisissä, ryhtyvät omi-
en ajatustensa mukaan rakentamaan ja perustamaan hyvin kaukana 
todellisuudesta olevia teorioita ja käsityksiä. Tämäntapainen politiik-
ka ei hyödytä naisia, vaan se heikentää heidän puolestaan tapahtu-
vaa taistelua ja haittaa naisten toimintaa yleensäkin. Toisaalta niiden 
keskuudessa toimii monia naisia, jotka yrittävät omassa puolueessaan 
ajaa naisten asiaa. Kuitenkin heidän toimintansa on tiukasti sidoksissa 
omaan puolueeseen. Heidän mielestään puolue toimii oikein myös 
naisten puolesta ja he ovat ylpeitä siitä. Heidän puolueidensa pienes-
tä jäsenmäärästä ja toiminnan tehottomasta vaikutuksesta huolimatta 
he ovat naisia, jotka omasta mielestään toimivat tehokkaasti naisten 
oikeuksien puolesta. Heidän toimintansa maanpaossa on osa naisten 
taistelua oikeuksiensa puolesta.282

Iranin ulkopuolella toimivat oppositiopuolueet ottavat aina esiin sen, 
että naisten osuus maan johtajistossa ja virkakoneistossa on alhainen. 

281 Enternasional haftegi (Iranin työväen kommunisti) 2.3.2001, no 43. Mostfa 
saber: Raz-e hejab.
282 Vrt. Ghorashi 2003, 95.
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Puolueet väittävät, että naiset itse eivät osallistu politiikkaan eivätkä 
ole aktiivisia. Iranin kansan Fadaian-järjestön (enemmistö) seitsemän-
nessä puoluekokouksessa vuonna 2002 valittiin ainoastaan kaksi nais-
ta 19-jäseniseen puoluejohtoon.283 Joissakin muissa puolueissa ei ole 
yhtään naista johtopaikoilla tai jos heitä on, he ovat vain muodon ja 
retoriikan vuoksi. Iranin politiikassa naiset eivät helposti pääse itsenäi-
seen ja vaikutusvaltaiseen asemaan. Eräs kokousvieraista valitti Fada-
ianin-järjestön (enemmistö) kokouksessa naisten osuuden vähäisyyt-
tä. Fadaian kuitenkin avoimesti näyttää puolueen sisäisiä tapahtumia 
ulkopuolisille, mutta yleensä järjestöistä ja puolueista ei ulkopuolinen 
tiedä, miten ja kuinka paljon naiset vaikuttavat niiden toimintaan ja 
kehitykseen. Ne kylläkin lupaavat, että tullessaan valtaan tai heidän 
aatteen saadessa valtaa myös naisten asema paranisi. Ne peittävät tällä 
oman tilansa ja yrittävät kritisoida naapuripuolueita, jotta tämän avul-
la saisivat katseet pois omasta tilanteestaan. Tämän vuoksi osa naisista 
ja naisaktiiveista suhtautuu hyvin kriittisesti iranilaisia oppositiopuo-
lueita kohtaan. Toisaalta monet naiset ovat sidonnaisia taustaansa. 
Esimerkiksi länsimaisittain suuntautuneet monarkistien kannattajat 
eivät juuri tekemisissä puolueiden tai järjestäytyneen politiikan kans-
sa.284 Myös osa islamilaisista fundamentalisteista ei mukana ole mis-
sään politiikassa.285 

283 Kar (Fadaian-enemmistö), no 278, 17.4.2002. Iranin kansan Fadaian-järjestön 
7. puoluekokouksen raportti.
284 Ks. Diba Pahlavi 2003, 398.
285 Ks. Ghorashi 2003, 96–97.
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4. Iranilaisten naiset

Iranissa naisia syrjitään lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mut-
ta silti he ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat paljon. Naiset vaikuttavat 
voimakkaasti yhteiskunnallisesti ja osallistuvat poliittisesti. Naisten 
historiaa ei ole lainkaan kirjoitettu niin laajasti kuin miesten historiaa. 
Naisten historia on kuitenkin olemassa ja sitä voidaan lukea rivien 
välistä muista asioista kirjoitetun historian sivuilta. 

Tässä luvussa perehdytään lyhyesti eri aikojen naisten historiaan 
sekä kirjoitetaan naisten asemasta ja heidän vaikutuksesta alkaen his-
toriasta tähän päivään asti. Naisten historiaa tarkastellaan heidän ase-
mansa ja vaikutuksensa kannalta. Naisten asemaan ovat lähihistorian 
aikana vaikuttaneet mm. Pahlavien valtakausi, Iranin islamilainen val-
lankumous sekä islamilainen tasavalta. Tässä tarkastellaan mm. nais-
ten taistelua ja toimintaa. Huomioidaan naisten yhteiskunnallinen 
asema. Ylhäällä valtion tasolla tapahtuneet reformit ja muutokset ovat 
vaikuttaneet naisten elämään eri tavoin ja seurataan niitä muutoksia 
ja tarkastellaan varsinkin Pahlavien aikakauden vaikutuksia. Tämän 
luvun päämääränä on tuoda esiin Iranin naisten asemaa ja toimintaa 
eri aikoina.

4.1. Naiset Iranin historiassa

Naisilla on hyvin tärkeä asema Iranin historiassa, mutta historia on 
kirjoittanut heistä vähän. Mahmud Tolui kirjoittaa: ”Iranin kirjoitet-
tu historia on miesvaltainen historia. Naisista ja heidän roolistaan on 
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kirjoitettu vähän tai negatiivisesti.”1 Tutkimukset keskittyvät yleensä 
miesten rooliin. Naiset siten jäävät hyvin helposti sivuun historian 
kirjoituksessa ja tutkimuksessa. Päivi Setälän määrittelee historiaa: 

”Historia tavataan määritellä ihmiskunnan muistiksi, sen hen-
kiseksi perinnöksi ja keskusteluksi menneisyyden ja nykyisyy-
den välillä. Yhdenkään näistä määritelmistä ei pitäisi sulkea 
naista pois historiakuvastamme. Kuitenkaan emme tapaa naista 
historiankirjoissa. Selitys löytyy siitä, mikä menneisyydestä on 
koettu olennaiseksi, tärkeäksi ja vaikuttavaksi.”2 

Tämä pitää paikkansa Iraninkin historiassa. Naiset ovat olleet his-
torian kirjoissa aina sivussa, eikä heidän toiminnastaan ja elämästään 
ole paljon kirjoitettu. On kuitenkin hyvin selvää, että naiset ovat ol-
leet ja myös osallistuneet yhteiskunnan asioihin. Ilman naisten aktii-
visuutta ei tapahtuisi vallankumouksia eikä yhteiskunnan muutoksia. 
Vaikka naiset eivät ole olleet johtotehtävissä, he ovat vaikuttaneet 
paljon esim. kolonialismin vastaisessa taistelussa. 3 Kolonialismi ei 
haitannut vain miehiä, vaan myös naiset olivat sen uhreja. Monien 
iranilaisten naisten piti palvelijoina hyväksyä nöyryytystä ja alistus-
ta kolonialistiherrojen ja heidän perheidensä taholta kuten tapahtui 
kaikissa kolonialismin alla olleissa maissa. Heidän työnsä, perheensä 
sekä kulttuurinsa oli uhattuna. Sodat veivät heidän miehensä ja poi-
kansa. Näiden syiden vuoksi naiset nousivat taisteluun kolonialismia 
vastaan. Najat Ouakarim tuo esiin iranilaisten naisten aktiivisuuden 
kolonialismia vastaan: 

”Iranilaisnaisten innokkuudelle löytyy tausta heidän omasta 
menneisyydestään. Jo vuonna 1906 naisten vapautusliike vaati 

1 Tolui 1998, 7-29.
2 Setälä 1988, 139.
3 Kolonialismilla tarkoitetaan tässä taloudellista ja poliittista riippuvuutta läntisistä 
suurvalloista, ei pelkästään suoraa siirtomaasuhdetta.
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sosiaalipoliittisia uudistuksia. Samaan aikaan naiset osallistui-
vat taisteluun feodaalijärjestelmää ja ulkomaiden vaikutusvaltaa 
vastaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Iranissa nousi 
voimakas liike, jossa myös naiset toimivat. Sen tarkoituksena 
oli kolonialismin vastaaminen.”4

Iranin naisilla on myös oma historiansa, vaikka heistä ei ole kirjoi-
tettu läheskään siinä määrin kuin miehistä. Kuitenkin monet kirjaili-
jat ja tutkijat ovat tutkineet asiaa ja tuoneet esiin monia puolia naisten 
historiasta. Naisten historiasta kirjoittavat saavat vaikutuksia kahdelta 
eri puolelta. He saavat vaikutteita ensiksikin kyseisen maan koko his-
torian kirjoituksesta ja historian lähteiden rikkaudesta. Toisaalta vai-
kutteita antavat varsinaiset naisiin liittyvät kirjoitukset ja muut lähteet. 
Banafshe Hejazi on iranilainen naistutkija, joka tuo esiin  Ernest Emil 
Hersfeldin kommentin Iranin varhaishistorian vaillinaista asiakirjoista 
ja materiaaleista: 

”Hertsfeld kirjoittaa Iranin varhaishistorian tutkimuksessa tästä 
puutteesta: iranilaiset eivät koskaan synnyttäneet itselleen riip-
pumatonta historiankirjoitusta eivätkä nostaneet yhtään askelta 
paitsi mitä indo-arjalaiset tekivät, vaikka he ovat yksi historial-
linen kansa.”5 

Banfshe Hejazi kirjoittaa, kuinka haitallisia nämä puutteet ovat 
historiankirjoituksessa ja Iranin naisten historian tutkimuksessa: 

”Tämän riippumattoman historiankirjoituksen puute ei aino-
astaan vaikeuta tuon ajan historiallisten henkilöiden elämän 
tutkimista. Se myös tekee noiden aikojen yhteiskunnallisen, 
taloudellisen, kulttuurisen ja poliittisen tutkimuksen epätie-

4 Ouakarim 1998, 55.
5 Hejazi 1992, 19.
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teelliseksi. Vaikka tutkitaan näitä menneisyyden kysymyksiä 
olemassa olevien lähteiden perusteella, ei päästä perille naisten 
yhteiskunnallisesta asemasta.”6 

Aikaisemminkin historiassa oli valtiolliseen toimintaan osallistu-
neita naisia. Iranin historiassa kerrotaan meedialaisista, jotka olivat 
osassa nyky-Iranin aluetta vallassa noin 1000 vuotta eKr.7 Armas Sa-
lonen jakaa Iranin historian neljään kauteen, kuten aiemmin on mai-
nittu.8 

Iranin historiassa kerrotaan, että nykyisen Iranin alueella sekä sen 
ulkopuolella nykyään olevilla alueilla on ollut monia erilaisia alueita 
hallitsevia monarkkeja. Monet kansat kuten meedialaiset ja persialai-
set ovat asuneet Iranissa ja hallinneet sitä. Banafsheh Hejazi kirjoittaa 
Meedian valtakunnasta, joka oli ennen Akhemenidien valtakuntaa. 
Hän tuo esiin sen, mitä meedialaisten juuret ovat jättäneet persia-
laisten uskontoon eli zarathustralaisuuteen ja moraalilakeihin.9 Myös 
Laurence Lockhart ja John A. Boyle kirjoittavat niistä:

”Little by little a new race, predominantly Aryan in character 
and speech, was evolved; this race was destined to make history 
on a hitherto quite unprecedented scale. Th ese Aryans were the 
tribes of the Meds and Persians.”10

Meedialaisten vallan aikana myös naiset olivat tärkeitä politiikassa 
ja hallinnossa. Kerrotaan, että tyttöjen asema kuningasperheissä oli 
niin korkea, että kuninkaan kuoltua hänen seuraajansa olisi hänen 

6 Hejazi 1992, 20.
7 Hejazi 1992, 63.
8 Salonen 1967, 14.
9 Hejazi 1992, 75.
10 Lockhart & A. Boyle 1978, 18.
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vävynsä tai tyttärenpoika ja heillä oli laillinen pääsy valtaan.11 Tämä 
osoittaa, miten naiset saattoivat vaikuttaa tulevaan valtaan. Vaikka he 
eivät suoranaisesti voineet olla kuninkaita, heidän roolinsa tulevan 
kuninkaan taustalla ei ollut vähäinen. Naiset osallistuivat tulevien ku-
ninkaiden kasvatukseen. Joskus naisten rooli ja vaikutus olivat niin 
suuria, että kuninkaan piti saada kruunu naisen kädestä, kuten Ira-
nin kuuluisa kuningas Kyyros sai vuonna 533 eKr.12 oman kruununsa 
päähän naisen kädestä. Tästä kerrotaan naisten asemasta kuninkaan 
ympärillä ja tämäkin toiminta on osoitus naisten vaikutuksesta ku-
ninkaalle.13

Iranin historiassa naisia oli myös vaikuttamassa sotaan ja rauhaan. 
Monet sodat ja rauhat on Iranin historiassa käyty naisten kohtalojen 
takia. Naisia kaapattiin ja seurauksina oli sotia. Sodan lopettamisia ja 
rauhan solmimisia on tapahtunut siten, että jompikumpi sodan osa-
puolena olleista kuninkaista avioitui toisen sodan osapuolen suvun 
naisen kanssa. Tämän avioliiton avulla maiden välinen sota loppui ja 
ne solmivat keskenään suhteellisen pysyvän rauhan. Naisia vaihdettiin 
kuin sotasaaliita. Samoin kuin miekkoja ja kultaa otettiin naisiakin 
saaliiksi.14 Vaikka naiset eivät ehkä mielellään suostuneet tähän, se 
kertoo heidän vahvasta vaikutuksesta politiikassa Iranin historiassa. 
Vaikka miehet olivat vallassa ja melkein kaikki valta oli heillä, he tar-
vitsivat naisia maan rauhan tai kunnian säilyttämiseen.15 

Naisilla on joskus ollut hyvin korkea asema ja joskus he taas ovat 
olleet uhreina. Iranin historian aikana naisia on käytetty sodissa ob-
jekteina. Kun haluttiin vaikuttaa toisten kilpaileviin mielipiteisiin ja 
toimintoihin, käytettiin naisia. Historiassa naisilla on ollut muukin 

11 Hejazi 1992, 68.
12 Wright 1989, 5.
13 Myös ks. Diba Pahlavi 2003, 419.
14 Hejazi 1992, 83.
15 Vrt. Boyle 1978, 18.
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rooli kuin heidän käyttönsä objekteina ja joskus he ovat näyttäneet 
oman voimansa miesvaltaisissa yhteiskunnissa. Yksi esimerkki tästä 
on Kyyroksen kuolema ja tarina siitä. Kerrotaan, että kuningas sai 
surmansa sodassa, jossa häntä vastaan taistelleen armeijan päällikkö 
oli nainen. Armas Salonen kirjoittaa Kyyroksen kuolemasta (vuonna 
530 eKr.) näin:

”Vuonna 530 eräs Saha-heimo Arakses-virran luona nousi hän-
tä vastaan kapinaan. Kyyros lähti itse kukistamaan kapinaa ja 
jätti poikansa Kambyseksen sijaishallitsijaksi kaupunkiin. Mut-
ta tässä taistelussa hän tapasi kohtalonsa: Saka-heimon kunin-
gatar, nainen, sai hänet ansaan ja Kyyros haavoittui taistelussa 
ja kuoli kolme päivää myöhemmin.”16

Banfsheh Hejazin mukaan kuningatar Tomi-ris ei hyväksynyt 
Kyyroksen kosintaa ja soti häntä vastaan. Hän oli vahva nainen ja hy-
vin osaava sotapäällikkö. Kerrotaan, että Kyyroksen saatua surmansa 
kuningatar Tomi-ris meni hänen ruumiinsa luo ja laittoi Kyyroksen 
pään ihmisverta sisältävään, nahasta tehtyyn säkkiin ja sanoi, ”vaikka 
sinä olet hävinnyt ja kuollut ja minä itse elän ja olen voittaja, sinä veit 
huijaamalla minun lapseni ja minä vannoin, että hautaan sinut vereen 
ja nyt toteutan lupaukseni”.17 

Iranin historia on täynnä iranilaisten naisten aktiivisuutta. Naiset 
ovat olleet tekemisissä paljon myös politiikan kanssa. He ovat osal-
listuneet korkeimpaan valtiolliseen toimintaan ja vaikuttaneet maan 
politiikkaan, jolloin joillekin heistä on annettu paljon osaamista ja 
poliittisia taitoja vaativia tehtäviä. Vaikka kuninkaat ovat olleet miehiä 

16 Salonen 1967, 97.
17 Hejazi 1992, 100.
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ja osa heistä on mukana patriarkaalisessa ja miesvaltaa symboloivassa 
järjestelmässä, heidän taustallaan ovat usein vaikuttaneet tavallisesti 
omasta perheestä naiset, koska kuninkaat ovat luottaneet perheen nai-
siin enemmän kuin ulkopuolisiin. Najat Ouakrim kirjoittaa eräästä 
esimerkistä, iranilaisesta naispoliitikosta sekä hänen vaikutuksestaan 
historiassa:

”Missään islamilaisessa maassa naisten asema ei ole muuttunut 
niin dramaattisesti kuin Iranissa. Jo 1700-luvulta tunnetaan 
monia esimerkkejä siitä, miten nainen käytti poliittista valtaa 
yhdessä miehensä, isänsä tai poikansa kanssa. Tunnetuin esi-
merkki löytyy varmasti sulttaani Fath Ali Shahin (1797–1834) 
hovista, kun hallitsija antoi vanhimmalle tyttärelleen Khazin-
o-dolehille tehtäväksi kruunun omaisuudesta huolehtimisen. 
Tyttäristä keskimmäinen, Anis-o-doleh, toimi hovikirjurina ja 
nuorin Zian-o-saltaneh toimi isänsä poliittisena neuvonantaja-
na.”18

Edellisestä näkyy hyvin, kuinka paljon hallitsija antoi oman per-
heen naisille mahdollisuuksia, mutta siitä huolimatta tavallisten nais-
ten asema ei Iranissa ollut hyvä. Vuonna 1835 monet amerikkalaiset 
uskonlähettiläät ja opettajat avasivat Uremiyehin kaupungissa neli-
luokkaisen koulun ja he halusivat avata koulun myös Teheranissa. Val-
tio antoi heille tontin ja luvan sillä ehdolla, että yksikään muslimityttö 
ei saisi opiskella siellä. Neljänkymmenen vuoden kuluttua Naser-al-
din Shaahi anoi lupaa myös muslimitytöille opiskella tässä koulussa. 
Myöhemmin nämä lähettiläät rakensivat muissa suurissa kaupungeissa 
vastaavia kouluja, joihin vain rikkaat perheet laittoivat lapsiaan. Hy-
vässä taloudellisissa ja poliittisissa asemissa olleiden perheiden naiset 
saattoivat tuona aikana nauttia suhteellisen vapaamielisestä ilmapiiris-

18 Ouakrim 1998, 49.
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tä. Tietenkään opiskelu ja vallankäyttöön osallistuminen ei ollut edes 
kaikille näille naisille mahdollista.19 

Iranin yksi tunnetuimmista tasa-arvon puolesta taistelleista naisis-
ta oli Qurratul-Ayn. Hoda Mahmudi kirjoittaa hänestä: 

”Iran in the 19th century witnessed the emergence of the fi gure 
who was probably the fi rst ”feminist” in the country. Her name 
was Zarrin Taj (Crown of Gold); her surname, Umm-l Salamih. 
Later in life she become known as Tahira (Th e Pure One), and 
was most often referred to by the title ’Qurratul-Ayn’ (Solace 
of the Eyes).”20

1800-luvulla naisten piti peittää itsensä kokonaan chadorilla ja 
monet ajattelivat, että naisten pitäisi olla kokonaan miesten alamaisia. 
Qoratul-Ayn nousi tätä vastaan ja oli eri mieltä tästä määräyksestä.21 
Hän oli vapaamielinen ja taisteli vapauden puolesta. Hän nousi ja 
johti taistelua kuningasta vastaan.

”In the summer of 1852 an attempt was made on the life of the 
monarch, Naser-ud-Din Shah, by the Babis. Th is event aroused 
the anger of the Shah and led to virtual massacre of the Babis in 
Tehran and in other parts of courtiers. Tahira did not escape the 
wrath of the monarch and his courtiers. One evening after dark, 
under the pretext of taking her to the prime minister’s residence, 
some offi  cials took Tahira on horseback to an orchard outside 
Tehran where she was strangled, and her body was thrown in an 
empty well [...]. She was thirty-fi ve years old.”22 

19 Nahid 1989, 14. Ks. myös Kar 1997, 8.
20 Mahmoudi 1985, 79.
21 Mahmoudi 1985, 82.
22 Mahmoudi 1985, 83.
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Quratul-Aynilla oli kaksi poikaa ja yksi tyttö. Hänen pojistaan 
tuli muslimiuskovaisten johtajia ja he kääntyivät kokonaan äitinsä 
taistelua ja ajatuksia vastaan. Hänen taistelustaan vapauden ja naisten 
puolesta kerrotaan:”Tahira’s progressive and liberal ideas, especially 
her views regarding the position of women in society, were in opposi-
tion to customs and beliefs of the Iranians of her time.”23 

Tässä on yksi historiallinen tapaus, jossa nainen johti ja vei eteen-
päin taistelua yhteiskunnassa. Quratul-Aynin vapaustaistelu osoittaa, 
että hänen aikanaan oli naisia, jotka halusivat vapautta ja yrittivät 
saavuttaa sen. Hän myös kasvatti lapsensa niin, että he päättäisivät 
itse omasta elämästään. Hänen poikansa olivat myöhemmin jopa eri 
linjalla kuin heidän äitinsä oli. Monet miehet kasvattavat poikansa ja 
lapsensa niin, että he jatkaisivat isiensä linjaa, mutta Tahira ei mene-
tellyt näin. Hän erosi miehestään ja hänellä oli mahdollisuus kasvattaa 
omat lapsensa miten halusi. On hyvin olennaista, että tällaisen suuren 
sankarin ja johtajan lapset ottaisivat malliksi oman äitinsä ja hänen 
linjansa. Hän halusi vapautta ja antoi lapsensakin vapaasti valita omat 
ajatuksensa ja kohtalonsa. Tahira on huomioitu myös eurooppalaises-
sa historiankirjoituksessa. Mahmoudi kirjoittaa lordi Curzonista: 

”Perhaps Lord Curzon […] best described Tahira’s unique posi-
tion in modern Iranian history when he wrote: Beauty and the 
female sex also lent their consecration on the new creed, and 
the heroism of the lovely, but ill-fated poetess of Qazvin, Zarrin 
taj (Crown of Gold), or qurratul-Ayn (Solace of the Eyes), who, 
throwing off  the veil, carried the missionary torch far and wide, 
is one of the most aff ecting episodes in modern history.”24 

23 Mahmoudi 1985, 83.
24 Mahmoudi 1985, 83.
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Iranilaiset naiset ovat ottaneet vaikutteita ulkomaisista liikkeis-
tä. Moineddin Mehrabi tuo esiin kirjailija Yahya Doulat-abadista 
kertovan kirjoituksen 1800-luvulta. Islamilaisen kalenterin mukaan 
1300-luvulla eli juliaanisen kalenterin mukaan 1800-luvulla Iraniin 
oli tullut uusia ajatuksia, joista yksi oli naisten vapauttaminen ja he-
jabin poistaminen. Se oli uudistusmielisten päämääränä ja toivona.25 
Tuolloin Qurrat-al-ain, iranilaisen Babin-liikkeen naispuolinen johta-
ja oli ottanut rohkeasti ”borqen”26 pois kasvoilta, minkä takia hän sai 
vastaansa monien islamilaisten vihan. Qurrat-al-ain oli Iranin naisten, 
heidän oikeuksiensa ja johtajuutensa symboli. Hänen toimintansa 
mukana naisetkin saattoivat olla tärkeissä asemissa ja viedä yhteiskun-
taa eteenpäin, vaikka monet vanhoilliset uskovaiset johtajat eivät sitä 
halunneet. Abdol-Hussein Nahidin mukaan Ranskan vallankumouk-
sen vapauden ja tasa-arvon äänet saapuivat Iraniinkin lehtien, turis-
tien, eurooppalaisten lähettiläiden ja uskonlähettiläiden avulla.27 

Iranin historiassa tulee esiin se, kuinka on keksitty esteitä pysäyttää 
jokin liike naisten uhrautumisen avulla. Osa islamilaisista vastusti tätä 
Mashrute-liikettä, jonka päämääränä oli poistaa ja rajoittaa kunin-
gasvaltaa ja antaa valta perustuslaille. Tässä islamilaiset vastustajat ja 
papisto keksivät esimerkiksi naisten asian ja sen herkkien tunteiden 
herättämisen konservatiivisessa yhteiskunnassa:

”With the Constitutional Movement in 1905, the mullahs (re-
ligious leader) used the veil a weapon against the Movement bay 
declaring, ’Th ese irreligious people say today that you should 
become Constitutionalists, and tomorrow they will tell you to 
uncover the faces of your women’.”28

25 Mehrabi 1994, 103.
26 Naisten vaate, joka peittää naisten kasvot ja jota tuona aikana naisten oli Iranissa 
käytettävä.
27 Nahid 1989, 6.
28 Regan 1985, 61.
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Monet naiset kuten Zaynab Pasha Tabrizin29 kaupungissa johtivat 
aseellista kapinaa feodalismia ja kolonialismia vastaan. Abdol-Hussein 
Nahid kirjoittaa tästä naisesta: 

”Zainab on tärkeä naisjohtaja Iranin naisiin kohdistuneen sato-
ja vuosia kestäneen sorron aikana. Hän rikkoi 90 vuotta sitten 
hiljaisuuden ja rikkoi feodalistisen sorron kahleet. Ensimmäi-
sen kerran historiassa 40 sankarillisen Tabrizista olevan naisen 
kanssa hän kamppaili sortoa ja ulkomaista kolonialismia vas-
taan. Hän vastusti myös sukupuolten eriarvoisuutta ja nousi 
aseelliseen taisteluun.”30 

Zainab Pashan kaltainen naisjohtaja on kuten aiemmin mainittu 
Qurrat-al-ain, joka hänkin toimi naisten tasa-arvon puolesta ja johti 
Babin-liikkettä. Nämä naiset olivat rohkeita: Qurrat-al-ain sai sur-
mansa sorron vastaisessa taistelussa. Naiset ovat lähes aina yrittäneet 
olla yhteiskunnallisesti aktiivisia. Heidän toimintansa on joskus ollut 
satunnaista, mutta he ovat voineet myös järjestäytyä. Naiset ovat osal-
listuneet yhteiskunnalliseen toimintaan naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämiseksi jo varhain. Naiset ovat toimineet aktiivisesti taistelussa 
kolonialismia vastaan ja organisoineet omia järjestöjä. Iranissa tällai-
nen oli englanninkieliseltä nimeltään National Ladies Society (NLS). 
Eliz Sanasarian kirjoittaa tästä järjestöstä:

”Not all women’s societies stressed the rights of women as their 
major goal. Some societies, such as the National Ladies Society 
(NLS), had as their main goal the independence of Iran from 
foreign domination. Th e NLS was established in 1910 to organ-
ize women for various actions against foreigners. Member of the 

29 Iranin itäosan Azerbajanin pääkaupunki.
30 Nahid 1989, 41.
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society actively participated in strikes and demonstrations, and 
wrote letters to the Russian government protesting its imperi-
alistic deeds in Iran. It is interesting to note that many of these 
women blamed external rather than internal elements for wom-
en’s condition in Iran. Yet, whether these societies and organiza-
tions were feminist or nationalist oriented, they all recognized 
the degrading position of Iranian women. Th ey diff ered only 
on the cause and the remedy. While some groups, such as the 
NLS, blamed foreign domination for the low status of women, 
others, such as the Women’s Freedom Society, emphasized such 
internal factors as the restraining force of the clergy.”31

Tämän järjestön jäsenet eivät halunneet vain taistella kolonialis-
mia vastaan, vaan he toimivat myös patriarkaalisia lakeja ja normeja 
vastaan. He ovat taistelleet tässä tapauksessa kahdella rintamalla, kolo-
nialismia ja patriarkaattia vastaan. Venäjän tosiasiallinen valta laajoissa 
osissa Irania 1900-luvun alussa ei ollut naisten eikä koko yhteiskun-
nan kannalta positiivista, koska se heikensi ja hidasti yhteiskunnan 
normaalia kehitystä. Se vaikutti vain imperiumin etujen puolesta ja 
heikensi oman maan voimaa. Kuten sanottu, tässäkin tapauksessa nai-
set taistelivat monella rintamalla. Women’s Freedom Society oli yksi 
naisjärjestö Iranissa. Heidän joukoissaan oli myös miehiä. Eliz Sana-
sarian kirjoittaa tästä järjestöstä:

”Th ere were various women’s societies and organizations in Iran 
shortly before and after Constitutional Revolution [Enqelab-e 
Mashrute] in 1906. A good example of one such society was 
the Women’s Freedom Society, which evolved in 1906 as a result 
of discussions and planning by a number of male and female 
intellectuals.”32

31 Sanasarian 1985, 94.
32 Sanasarian 1985, 93. 
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Järjestön mukaan oman maan itsenäisyys oli tärkeä askel eteen-
päin myös naisten vapauden puolesta. Kun nämä naiset näkivät oman 
maansa kahleissa toisten valtion vallan alla, he huomasivat, että tässä 
tilanteessa ei voi keskittyä vain naisten aseman parantamiseen. Vaikka 
yhteiskunta ei antanutkaan naisille oikeuksia, he uskoivat yhteiskun-
nan olevan myös heidän. Naisetkin taistelivat Iranin itsenäisyyden 
puolesta, vaikka heillä ei ollutkaan täysiä kansallisoikeuksia niin kuin 
miehillä. Naiset eivät odottaneet, että he saisivat ensin oikeudet ja sen 
jälkeen puolustaisivat maata.33

Monissa Iranin yhteiskunnan suurissa muutoksissa kuten Mashru-
te-liikkeessä 1900-luvun alussa ja Iranin Pahlavien vastaisessa vallan-
kumouksessa vuonna 1979 ei diktatuuria olisi onnistuttu kaatamaan 
tai rajoittamaan ilman naisten voimaa. Naisille ei ole kuitenkaan kos-
kaan annettu oikeuksia. Khomeini ei antanut naisille yhteiskunnalli-
sia oikeuksia ja naisten toiminta Pahlavia vastaan käänsi hänet naisia 
vastaan. Khomeinin ja islamilaisten vallan aikana poliittisten vankien 
perheet, joista suurin osa oli naisia, järjestivät avoimesti useita kertoja 
mielenosoituksia ja vaativat perheenjäseniään vapaiksi. Nämä äänet 
vaikuttivat, eikä ihmisoikeusrikoksia vankiloissa ei voitu peittää. Nais-
ten taistelu yhteiskunnan ja koko maan itsenäisyyden puolesta voidaan 
nähdä myös heidän järjestönsä nimen valinnassa. He valitsivat oman 
järjestönsä nimen niin, että se palvelisi heidän ajatuksiaan ja myös 
osoittaisi heidän päämääränsä yhteiskunnan ja maan puolustamiseksi. 
Yksi näistä naisten järjestöistä on Jamiet’teh Nesvaneh Vatankhah-e 
Iran34. Tästä järjestöstä sanotaan:

”A well-known radical women’s organization in Teheran was 
the Jamie’t Nesvan Vatankhah Iran (Patriotic women’s League of 
Iran). Th is organization, formed in 1922 by number of intel-
lectual women, published a magazine called Patriotic women. It 

33 Vrt. Kar 1997, 13.
34 Iranin naisten patrioottinen järjestö.
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seems that a considerable number a members of the organiza-
tion had leftist tendencies [...]. Th e magazine emphasized the 
rights of women, the dangers of early marriages of young girls, 
the education of women, social reform, and literary writing.”35

Bizhan Jazani on viitannut Muhammed Reza Shaahin naisia kos-
kevaan reformiin 1960-luvulla ja kritisoinut niitä, joka tulkitsivat 
vapautta ja demokratiaa paikallisen kulttuurin mukaan. Hän kutsui 
heitä vanhoillisiksi.36 Hän haluisi ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa sekä 
naisten oikeuksia. Sen perusteella Fadaiain-järjestön jäsenet ja monet 
muut vasemmistolaiset halusivat kehitystä ja yhteiskunnallista edistys-
tä samalla tavoin kuin kehittyneissä yhteiskunnissa, mukaan luettuna 
naisten oikeudet. Tämän ja monien muiden asioiden vuoksi monet 
naiset taistelivat Fadaian-järjestön riveissä saaden surmansa.37 

Fadaianin naisista yksi esimerkiksi on Ashraf Dehqhani, joka jou-
tui shaahin turvallisuuspoliisin käsiin sen jälkeen kun muita naispuo-
lisia Fadaian-jäseniä kuten Roqhia Daneshgaria oli kidutettu shaahin 
vankiloissa 1970-luvulla. Ashraf Dehghani onnistui pakenemaan 
shaahin vankilasta ja hän kertoi omista kokemuksistaan kirjassa ni-
meltä Hamaseye moghavemat, refi q Ashrafe Dehqhani sokhan migu-
yad.38 Siitä tuli Muhamamed Reza Pahlavin vastaisten sissien opaskir-
ja. Asharaf Dehghani ja Roqhie Daneshgari ovat elossa ja ulkomailla, 
mutta taistelevat hyvin eri suunnissa. Ashraf Dehqhani erosi vuoden 
1979 vallankumouksen jälkeen Fadaianin pääpuolueesta ja perusti 
oman kovan linjan Fadaian-ryhmän, joka uskoi vain aseelliseen taiste-
luun diktatuuria vastaan. Tämä puolue jäi pieneksi ja toimii nyt vain 
ulkomailla. Roqhia Daneshgari johti Fadaianin enemmistöä, joka on 
nykyään väkivallattoman taistelun linjalla. Roqhia Daneshgari ei ole 

35 Sanasarian 1985, 94.
36 Jazani 1970, [WWW-dokumentti].
37 Ks. Ghorashi 2003, 59.
38 Taistelun mahtavuus, toveri Ashraf Dehqhani puhuu.
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nykyään aktiivinen poliitikko. Ashraf Dehqhani kirjoittaa omista en-
simmäisistä kokemuksistaan shaahin turvallisuuspoliisin käsissä:

”Kun minut vietiin kidutushuoneeseen, poliisit juoksivat mi-
nut kiinni ja potkivat takaa päin minua niin kovaa, että kaa-
duin. He nostivat minut takaisin ylös ja tämä juokseminen ja 
potkiminen jatkuivat, kun minut vietiin kuulusteluhuonee-
seen. Minun tavoitteenani oli selvittää se, miten nämä olivat 
löytäneet meidät”39 

Fadaianin naiset olivat Iranin tilanteen ja yhteiskunnan perinteen 
takia vähemmistönä miehiin verrattuina, mutta he ovat kokeneet yhtä 
paljon vaivoja kuin miehet taistelussaan diktatuuria vastaan. Jos he 
joutuivat kiinni, he olivat kidutuksen suhteen samassa asemassa kuin 
miehet. Vaikka heitä teloitettiin lukumääräisesti vähemmän kuin mie-
hiä, he saattoivat kuolla kidutukseen.40

4.2. Iranilaisten naisten asema lähihistoriassa

Naisten toimintaa ei pidä unohtaa, vaikka heistä on kirjoitettu vähän 
miehiin verrattuna he ovat olleet aktiivisia sekä yhteiskunnassa että 
oman oikeuksien puolesta toimimisessa. Tämä naisten toiminta oli 
niin laajaa, että sen voidaan sanoa muodostaneen liikkeen. Euroopas-
sa naisten ja feministien toiminnan eri vaiheet kuvataan aalloiksi ja 
myös Iranissa voidaan naisten toiminnan eri vaiheet erotella.41 

Naisten aseman kannalta niiden toiminta voidaan jakaa kolmeen 
osaan. Tärkein osa ovat vasemmistolaiset, jotka ovat toimineet ja vaa-
tineet naisten ja miesten tasa-arvoa. Toiseen osaan kuuluvat länsimie-

39 Cherikhaye fadaieh khalq s.a., 16.
40 Ks. myös Ghorashi 2003, 64–65.
41 Esim. Kar 1997, 8–35.
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liset kuten monarkistit, jotka ovat toimineet ja yrittäneet länsimaistaa 
Irania. Tässä esimerkiksi naisten pukeutuminen on ollut heille tärkeä. 
Kolmas osa ovat uskonnollisten ryhmien ja islamilaisten toiminta, 
joka on erilaista kuin fundamentalistien toiminta. Heidän toimintan-
sa liittyy naisiin islamin uskonnon kautta. Näissä ryhmissä on nai-
sia, jotka toimivat sekä järjestöissä että yksittäisinä aktivisteina. Myös 
naisilla on omia järjestöjä ja ne yrittävät toimia itsenäisesti naisten 
oikeuksien puolesta.42 

Jotkut konfl iktit erilaisten kansojen ja sukupuolten välillä ovat vähen-
tyneet ja osa maailmasta on muuttunut täysin. Monissa maissa yhteis-
kunnan asiat ovat hyvistä yrityksistä huolimatta kääntyneet taaksepäin. 
Naisten pukeutuminen on Iranissa eräs naisten alistamisen symboli. 
Naiset ovat olleet ”piilossa ja peitettynä”. Hänelle on määrätty tietty 
pukeutuminen, jota hän ei saisi rikkoa. Hänellä oli monta omistajaa, 
jotka määräsivät miten naisen on elettävä. 1800-luvun Iranissa naisten 
oli mm. pakko käyttää hejabia. Hoda Mahmoudi kirjoittaa: 

”In 19th century Iran, custom dictated women cover their en-
tire fi gure with a veil (chador). A female could uncover her face 
and fi gure only within the women’s quarters of the home. With 
the exception of her father, brother, and husband, a women 
could only seek the company of other women and then only 
with the permission of her close male relatives. Other customs 
dictated that women must be completely obedient to men.”43 

Tämän mukaan naisilla on lähes aina ollut rajoituksia Iranin his-
toriassa. Tämä ei ollut islamilaisten fundamentalistien päästyä valtaan 
mikään uusi asia. Silloinkin kun kuninkaat olivat vallassa, he antoivat 
miehille oikeuden alistaa naisia. Papisto johti naisten alistamista pe-

42 Ks. Ghorashi 2003, 58–60.
43 Mahmoudi, 1985, 80.
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rustellen sitä uskonnollisilla argumenteilla. Naista pidettiin tavarana 
ja hän oli vain miestä varten. Nainen ei voinut rikkoa sääntöjä, jotka 
loukkasivat miesten ja perheen ”kunniaa”. Pukeutuminen oli symboli 
miesten kunnialle ja tämä kunniasta huolehtiminen oli ja on annettu 
naisten itsensä hartioille. Jos nainen loukkaa miesten ja perheen kun-
niaa, häntä rangaistaan. On aivan ymmärrettävää, että tuona aikana 
naiset olivat tietämättömiä. Yhteiskunnan kehitysprosessi ei ollut sa-
malla tasolla kuin Euroopan maissa. Iranissa oli feodaalinen aika ja 
kulttuuri sen mukaista. Maanomistajat, kuningas ja uskovaiset johta-
jat hallitsivat ja määräsivät ihmisten kohtalot. Nainen oli vain miesten 
palvelija ja hovin pitäjä.44

Iranissa eletään vielä osittain klassisissa perheissä, vanhoissa tradi-
tionaalisissa systeemeissä. Heimot ja muuttavat paimentolaisperheet 
ovat osa iranilaista yhteiskuntaa. Lapset asuvat vanhempiensa tai mui-
den sukulaistensa kanssa. Esimerkiksi Arian Ishaya kertoo iranilaisesta 
Assyrian suvusta, joka asuu Urmiyan ja Salmasin kaupunkien alueella 
Luoteis-Iranissa: 

”Th e household was composed of the extended patrilineal fam-
ily. A man, his wife, his married sons and unmarried sons and 
daughters, with possibly one or two other dependents (a wid-
owed daughter, or orphans from the agnatic line) all consisti-
tuted one household.”45 

Toisaalta kyläläiset ja heimojen jäsenet ovat usein pakon edessä 
joutuneet muuttamaan kaupunkeihin. Yleensä he asuvat koko suku 
ja perhe yhdessä tai naapureina. Tämä on yksi kollektiivisen yhtei-
söasumisen muoto, joka on siirtynyt klassisilta vuoristoissa ja kylissä 
asuvilta perheiltä. Kun kylät tuhoutuvat ja olosuhteet heikkenevät, 

44 Vrt. Kar 1997, 13–14.
45 Ishaya 1985, 217.
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kyläläisille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin ottaa koko perhe mukaan 
ja muuttaa kaupunkien laidoille, missä elinolosuhteet eivät ole niin 
helppoja. Suuriin kaupunkeihin on syntynyt vyöhykkeitä, joilla köy-
hät maalta muuttaneet siirtolaiset asuvat. Näissä oloissa väkivalta, 
köyhyys ja ahdas asuminen ovat hyvin yleisiä. Esimerkiksi Teheranin 
eteläosassa köyhät maaseudulta tai muista kaupungeista muuttaneet 
siirtolaiset ovat rakentaneet asumuksensa vanhoista pelleistä, kuten 
käytetyistä öljytynnyreistä. Tätä aluetta kutsutaan halabi-abadiksi.46 
Ennen vuoden 1979 vallankumousta Teheranin kaupungin viran-
omaiset tuhosivat nämä alueet vähän väliä, mutta ihmiset rakensivat 
asumuksensa uudelleen, koska heillä ei ollut mitään muuta mahdol-
lisuutta. Nämä asukkaat olivat vallankumouksen aikana suurimpia 
Khomeinin kannattajia, koska Khomeini lupasi parantaa heidän elin-
olosuhteensa. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Osa heistä liittyi Kho-
meinin asevoimien riveihin ja he saivat surmansa eri sodissa kuten 
Kurdistanin sisällissodassa ja Iranin ja Irakin välisessä sodassa. Valtio 
laski nämä perheet marttyyriperheiksi, jotka saivat vähän avustusta ja 
etuoikeuksia kuten opiskelupaikkoja. He saattoivat siten nauttia val-
tion taloudellisesta avusta enemmän kuin tavalliset kansalaiset. Ne, 
jotka eivät menneet Khomeinin kannattajien riveihin eivätkä sekaan-
tuneet mitenkään politiikkaan, jäivät köyhiksi ja heidän olosuhteensa 
jopa huononivat suuresti. Vallankumouksen jälkeen ruoka ja muut 
tarvikkeet kallistuivat, eikä köyhillä ollut varaa ostaa edes kunnon 
ruokaa. Janet Bauer kirjoittaa Etelä-Teheranissa asuvista perheistä: 

”Although some families lived in extended households (mean-
ing that other than nuclear family members were residing in 
the same household) or in multiple household compounds 
(which occasionally included kin-related households), only one 
household in the Sharifabad sample actually had relatives liv-
ing outside the compound on the same neighbourhood block. 

46 Alue, jonka talot on rakennettu ohutpellistä.
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Respondents claimed that they prefer to live next to close kin 
(siblings, parents, perhaps even aunts and uncles) but would 
rather maintain more distance between themselves and other 
extended kin. […]. Because of the patterns of migration and 
marriage and because of economic considerations, the parents 
and siblings of most adults were living either in other neigh-
bourhoods of Tehran or in the provinces. Most households, 
however, did have extended kin living in the same neighbour-
hood.”47

Joillekin heimoille ja maalaisille perheiden ja sukujen kollektiivi-
nen asuminen on tärkeää. He ovat yhdessä, koska tarvitsevat toisiaan 
erilaisissa töissä. Maalla heidän suku on asunut yhdessä ja mahdolli-
sesti samassa talossa. Iranin kylissä on perheitä, joissa samassa talossa 
asuu useita veljiä vaimoineen ja lapsineen tai he asuvat teltoissa vuo-
rilla paimentamassa kotieläimiään. Tällaisessa suvussa siihen kuuluvat 
auttavat ja suojelevat toinen toisiaan. Kun perheen maatilat ja karjat 
ovat sekoittuneet, perheellä on vain yksi mahdollisuus asua yhdessä ja 
myös työskennellä yhdessä yhteisellä maatilalla. Kun ihmiset siirtyvät 
kaupunkeihin, monet heistä säilyttävät tämän yhteisön elämäntavat. 
Kaupungeissa ei yleensä ole mahdollisuutta asua suurissa taloissa ku-
ten maalla. Ihmiset asuvat naapurina tai läheisissä taloissa, mikä antaa 
heille mahdollisuuden olla lähellä ja tuntea toistensa olot.48 

Kaupunkien alueet on yleensä rakennettu niin, että ne on jaet-
tu rikkaiden ja keskiluokan asuinalueiksi sekä köyhien ja työläisten 
alueiksi. Yhdellä perheellä ei ole mahdollisuutta yhtäkkiä muuttaa 
toiselle alueelle, missä yhteiskuntaluokka on toinen. Kun suuri per-
he muuttaa kaupunkiin, heillä on samanlaiset elinolot. Tämän takia 
he asuvat naapurissa tai lähellä sukuaan. Vaikka vain ydinperhe olisi 
muuttanut kaupunkiin, myös tällaiset perheet asuvat lähellä ja ra-

47 Bauer 1985, 160–161, 8.
48 Myös ks. Kar 2001, 41.
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kentavat oman yhteisönsä. Tässä naisten rooli on se, kuinka he ovat 
yhteistyössä naapurien ja sukulaisten kanssa ja luovat yhteisöllisyyttä 
ja auttamisvelvollisuuksia. Kun esim. Iranin assyrialaiset muuttivat 
suurkaupunkeihin kuten Teheraniin ja Uremiaan, he asuivat edelleen 
lähekkäin ja huolehtivat toisistaan. 

”In spite of massive urbanization, the Assyrian extended family 
has maintained its corporateness in the sense that strong bonds 
of loyalty and mutual obligation still persist among its mem-
bers. To maintain close contact, often relatives, such as married 
brother, rent two fl oors in one apartment building or in a house 
so that their family will not have to be neighbours with stran-
gers and can provide mutual help to each other.”49

Janet Bauer kertoo:”Men are away from the home for longer pe-
riods during the day while women spend most of their time in the 
home or in the homes of other women.”50 Naiset eivät vain oleske-
le kotona, he huolehtivat kodistaan, lapsista ja vanhuksista. He jopa 
auttavat toisia naapureita. Heidän välillään on sosiaalinen verkosto, 
joka antaa heille mahdollisuuden auttaa toisiaan. Kun yhdellä naapu-
rilla on menoja, hän voi jättää lapsensa toisten naapureiden luo. Jos 
he tarvitsevat tavaroita, työkaluja tai ruokaa, he voivat lainata niitä 
naapurilta. Naiset tekevät yhteistyötä, koska he tarvitsevat toisiaan ja 
sitä kautta yrittävät selvittää ja viedä eteenpäin omaa perhettään yh-
teiskunnassa.51 

Iranissa naiset eivät asu yksin niin kuin länsimaisessa kulttuurissa, 
sillä monet tekijät kuten maan lait ja yhteiskunnalliset normit eivät 
anna naisten asua yksin. Perheitä voi tarkastella yhteistyötä tekevä-
nä kollektiiveina, joiden päämääränä on perheen elämän ja muodon 

49 Ishaya 1985, 222.
50 Bauer 1985, 160.
51 Vrt. Kar 2001, 17.
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jatkaminen. Sekä ydinperheet että klassiset perheet ovat kuin pieniä 
työpaikkoja, jotka eivät toimi ilman naisten työtä. Vaikka yhteiskunta 
muuttuisi hyvinvointiyhteiskunnaksi, ei naisten osuus vähene. Suo-
men hyvinvoinnista 1980-luvun puolessa välistä todetaan: 

”Kuten edellä on osoitettu, on yksityinen, epävirallisen ja itse 
järjestetyn huolenpitotyön osuus joillakin lasten- ja vanhusten-
hoidon alueilla huomattavasti valtion osuutta suurempi. Hy-
vinvointivaltion hyvinvoinnin taso riippuu edelleen aivan rat-
kaisevasti palkattomasta ja epäsäännöllisestä huolenpitotyöstä. 
Naisten panos hyvinvointivaltion epävirallisen talouden alussa 
tehtävässä huolenpitotyössä on merkittävä.”52

Vaikka perheen ja yhteiskunnan rakenne muuttuisi radikaalisti, 
näin naisten työ kotona on huolehtia ”koko” kodin hoidosta.53 

Iranissa solmitaan myös avioliittoja tyttöjen mielipiteitä kuule-
matta. Asghar Fathi tuo haastattelussa esiin monia tapauksia vuodelta 
1965 Pohjois-Iranin pienistä kaupungeista: 

”Case X
Age – 63
Age at marriage – 15
Husband’s age at marriage – 31
Occupation of husband – Goldsmith
(Husband has died at the age of 51)
’Th e opinion of the girl was not considered important by her 
parents in choosing a husband for her. Th e girls at that time 
were uninformed about this matter and obeyed their parents 
blindly.’”54 

52 Leira 1987, 34.
53 Ks. Kar 2001, 20.
54 Fathi 1985, 154. 
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Tässä esimerkissä tyttö oli alaikäinen naimisiin mennessään. 
Hänen ja aviomiehen ikäero oli 16 vuotta ja nainen jäi leskeksi 35-
vuotiaana. Jos tyttö olisi itse voinut päättää aviomiehestään, hän ei 
todennäköisesti olisi mennyt naimisiin kaksi kertaa vanhemman mie-
hen kanssa. Iranissa on myös tapauksia, että 13-vuotias tyttö on an-
nettu vaimoksi yli 50-vuotiaalle miehelle. Monet näistä tytöistä eivät 
koskaan hyväksy aviomiestänsä ja jopa pelkäävät heitä. Asghar Fathi 
kirjoittaa:”Most wives accepted the customs and ways of their time, or 
they were afraid of their husband.”55 

Perheet eivät anna tytöille oikeuksia päättää asioistaan, koska nii-
den mielestä tytöt eivät ymmärrä aina omaa parastaan. Tämän vuoksi 
ne yrittävät ”tehdä onnelliseksi” omat tyttärensä. Monet perheet ajat-
televat, että jos vävy olisi rikas, se riittää tekemään heidän lapsesta 
onnellisen. Vanhemmat eivät anna tytön itse päättää, koska he ajatte-
levat, että hän voi ottaa huomioon muitakin asioita kuin taloudelliset 
olosuhteet. Kuten Fathi tuo esiin toisen esimerkin:

”Case Y
Age – 66
Age at marriage – 27
Husband’s age at marriage – 28
Occupation of husband – Petty Landlord
’In those days the girl was handed over, willy – nilly, to the 
suitor by her parents. I can name specifi c families as examples. 
’You don’t understand. We know what is good for you.’ Th is 
was the logic of the parents.”56

Tämän esimerkin nainen oli avioituessaan 27-vuotias. Iästä huoli-
matta perhe ja vanhemmat väittivät tietävänsä, mikä on hänelle paras-
ta. Traditiot ovat antaneet perheelle mahdollisuuden päättää heidän 

55 Fathi 1985, 157.
56 Fathi 1985, 155.
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tyttölastensa kohtalosta, vaikka he olisivat jo aikuisia. Monet naimi-
sissa olleet naiset palaavat leskeksi jäätyään tai avioeron jälkeen takai-
sin omien vanhempiensa vallan alle. Vanhemmat päättävät uudelleen 
heidän kohtalostaan. Fathi tuo esiin kolmannen tapauksen, jossa pa-
riskunta näkee toisensa ennen avioliittoa. Usein on tapana, että tuleva 
aviomies tulee tytön kotiin vierailulle ja tyttö tuo hänelle teetä. Tämä 
siksi, että mies näkisi tytön ja hyväksyisi hänet. Joskus tyttö ei edes tie-
dä, kuka vierasryhmästä on hänen tuleva aviomiehensä. Vain mies voi 
nähdä tytön ja hyväksyä tai hylätä hänet. Tämä on kuin eläinkauppa, 
jossa tutkitaan ostettavaa eläintä. Jos tuote hyväksytään, se ostetaan 
tai jos se ei miellytä, pitää etsiä toinen parempi. Tämä valintamahdol-
lisuus on miehellä, mutta naisilla ei ole välttämättä mitään mahdolli-
suuksia valita omaa aviomiestään. 

”Case Z
Age – 68
Age at marriage – 17
Husband’s age at marriage – 20
Occupation of husband – Tailor
(Husband had did at the age of 45)
’In those days husbands and wives did not see each other before 
marriage. Th eir parents did the selecting and the negotiating. 
After marriage I began to care for my husband. If a wife did not 
love her husband she did not do the housekeeping wholeheart-
edly. She might not even love her own children.”57

Nämä edellä mainitut esimerkit kuvastavat yleisesti hyväksyttyjä 
tapoja. Jos oli jollain tavoin erilaisia tapauksia, ihmiset huomasivat ne 
ja reagoineet niihin kysyen, miksi ne eivät ole traditioiden määräysten 
mukaisia.

57 Fathi 1985, 156.
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Ennen vallankumousta monet asiat olivat huonosti, mutta niistä aina 
kiisteltiin ja niitä peiteltiin. Köyhyys, väkivalta, epätasa-arvoisuus ja 
monet muut naisia kohdanneet vääryydet olivat yhteiskunnan sisäl-
lä piilossa. Vallankumous toi nämä naisten vastaiset asiat julkisiksi ja 
virallisti ne. Kuten Marilyn French kirjoittaa: ”Yhteiskunnan todelli-
set asenteet ovat usein piilossa ja nousevat esiin vasta käyttäytymisen, 
kielen ja kuvaston tarkassa analyysissa.”58 Tähän voidaan lisätä, että 
monet yhteiskunnan piilossa olevat asiat tulevat esiin vasta kun se on 
mahdollista. Iranin vuoden 1979 islamilainen vallankumous nosti 
nämä asiat pinnalle. Tämä vallankumous auttoi paljon yhteiskunnan 
jäseniä siinä, että he saattoivat olla yhdessä ja toimia yhteisten etujen 
puolesta. Yhteiskunnallinen aktiivisuus ja osallistuminen niin puolue-
politiikassa kuin yhteiskunnan epävirallisissa aktiivisissa poliittisissa 
keskusteluissa lisääntyivät paljon. Vallankumous herätti ihmiset hil-
jaisuudesta. Tämä oli hyvin positiivista, koska ihmiset uskoivat omiin 
voimiinsa ja niiden vaikutuksiin. Yhteiskunta rohkaisi monien uusi-
en poliittisten järjestäjien syntyä ja ilmapiiri politisoitui. Vanhoilli-
sia ajatuksia omaavan papiston valtaan pääsy vaikutti myös muihin 
yhteiskunnan osiin, mutta erityisesti naiskysymyksissä asiat menivät 
monissa suhteissa taaksepäin.59

Islamilaisessa vallankumouksessa vuonna 1979 Iranissa valtaan 
päässeet mullahit heikensivät monia naisten asemaan liittyviä seikkoja 
kuten työssäkäyntiä ja pukeutumista. Osaksi tämä johtui aikaisemmin 
piilossa olevista ongelmista. Esimerkiksi historiankirjoittaja Ahmad 
Kasravi (1890–1946) on kirjoittanut naisten pukeutumisesta Iranis-
sa. Carol Regan analysoi Kasravin kirjaa ”Our Sister and Daughter” 
näin: 

”Th e fi rst chapter of Our Sister and Daughters is entitled ”About 
Veiling”. In general discussion of this controversial tradition, 

58 French 1993, 197.
59 Vrt. Kar 1997, 29.
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Kasravi traces the use of the veil or mask and the chador to 
early Muslims communities in Iran and in other countries. Th e 
original purpose for veiling women was to conceal them from 
men with whom they were unfamiliar. Without this covering, 
the women would be known as shameless, and seeing the face 
of another man’s wife was enough to cause a fi ght.”60 

Historioitsijoiden mukaan naiset ovat käyttäneet hejabia jo kau-
an ja se on eräs tärkeimmistä naisia koskevista traditioista. Iranilai-
set naiset ovat käyttäneet hejabia myös Pahlavien aikana ja jo ennen 
sitä. Naiset ovat yleensä tiukasti noudattaneet tätä pukeutumistapaa. 
Islamilaiset käyttivät tätä hejabia hyväkseen. He levittivät yhteiskun-
nassa näkemystä, että hejabin arvo on laskenut. He ”velvoittivat” 
itsensä pelastamaan hejabin. Tämä oli hyvin tehokas keino kääntää 
tyytymättömän kansan huomio papistoa kohti ja saada valta itselle. 
Ennen vallankumousta perheet valvoivat naisten pukeutumista. Val-
lankumouksen aikana valtio ja sen viranomaiset antoivat määräyksiä 
naisten pukeutumisesta ja valvoivat sitä eli yhteiskunta määräsi naiset 
olemaan peitettynä. Naisten perheillä on myös velvollisuus valvoa per-
heen naisten pukeutumista.61

Marilyn Frenchin mukaan naiset tekevät maailmassa suurimman osan 
työstä varsinkin maaseudulla. Hän erottaa islamilaisten maiden naiset 
tästä prosessista ja laittaa musliminaiset toiseen asemaan ja maailmaan 
kuin muut naiset.62 On totta, että maaseudun naiset tekevät suurim-
man osan työstä ja tilanne on näin myös islamilaisten maiden maa-
seudun naisten osalta. Jemenissä miehet lähtevät työn perässä toisiin 
maihin ja heidän matkansa kestää kuukausia. Naiset joutuvat kylissä 
tekemään melkein kaikki työt yötä päivää. Iranilaisissa kylissä naiset 

60 Regan 1985, 61.
61 Ks. Kar 2001, 126-133.
62 French 1993, 35.
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ovat työssä koko ajan ja hoitavat samaan aikaan monta asiaa. Marilyn 
Frenchillä tuskin on ollut mahdollisuutta esimerkiksi matkustaa tai 
tavata islamilaisessa maissa olevia naisia. Suurin ongelma islamilaisissa 
maissa kuten Iranissa on, että naiset tekevät työtä, mutta heillä ei ole 
oikeuksia elämässä.63 

Iranin maaseudulla naiset aloittavat työt varhain aamulla ja hei-
dän työnsä kestää koko päivän ja myöhään yöhön. Joskus miehet 
matkustavat kaupunkiin ostamaan tarvikkeita, joita he eivät itse voi 
tuottaa ja naiset tekevät sinä aikana myös miesten työt. Vaikka osas-
sa Iranin maaseutua miesten maanviljelystyö on vähentynyt, eikä sitä 
ole muulloin niin paljon kuin kevään ja kesän aikana, naisten työt 
maaseudulla koventuvat ja lepoaika vähenee. Naisten on haettava vesi 
ja polttopuut, leivottava, lypsettävä jne. Talvella Iranin maaseudulla 
miehet voivat tehdä vain lumitöitä. Osa miehistäkin muuttaa talveksi 
lämpimimmille seuduille työn perään ja naiset tekevät silloin kaik-
ki maaseudun työt. Kuumassa ilmastossa kuten Etelä-Iranissa naiset 
lähtevät liikkeelle eläinten vuoksi ja keräävät satamaan johtavan tien 
varresta kuormasta pudonneet viljat. Näin monet naiset elättävät 
oman perheensä. Monet naiset ottavat myös ulkopuolista työtä kuten 
ompelua leivän leipomista. He kutovat mattoja ja työskentelevät tun-
tikausia kotona, koska haluavat lastensa käyvän koulua. Nämä naisten 
työt tapahtuvat kotona, eikä kukaan oikeastaan huomaa eikä arvosta 
tällaista työtä. Läheskään aina heidän työskentelemisensä ei ole työla-
kien alaista. Fatemeh Shahnazari kirjoittaa havainnoistaan eräästä 60-
vuotiaasta naisesta, jonka hän tapasi Pohjois-Iranissa. Tämä nainen on 
Kobra Sh. Z, pienen kylän riisinviljelijöiden esimies Mazandaranin 
läänissä. Kun Fatemeh Shahnazari tapasi hänet eräissä häissä, tämän 
naisen käyttäytyminen herätti kirjoittajan huomion. Shahnazari ker-
too, että vaikka hän on monta vuotta vieraillut tässä kylässä, hän ei 

63 Ks. Kar 2001, 36–37.
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ollut aikaisemmin nähnyt tätä naista, koska naisen asunto oli kylän 
laidalla ja hän oli työskennellyt aamuvarhaisesta iltaan asti.64 

Iranilaiset matot ovat maailmankuuluja ja nämä matot ovat nais-
ten ja tyttöjen tekemiä. Iranin maaseudulla maanviljelytöiden, karjan-
hoidon, ruuanlaiton ja muiden töiden lisäksi naiset ja tytöt kutovat 
suuria mattoja. Nämä matot pääsevät markkinoille kaikkialle maa-
ilmaan. Käsinkudotut matot ovat maalaisnaisten ja osan kaupungis-
sa asuvien naisten työtä Iranissa. He tekevät tätä työtä elättääkseen 
perheensä, eikä ole aina inhimillistä. Puutteellinen ruoka ja lepo sekä 
huono työympäristö kuten valon puute, pöly ja ahtaus heikentävät 
naisten terveyttä jo nuorena. Moniin hyvinvointimaiden naisiin ver-
rattuna he ovat hyvin vanhan näköisiä. Monet 40-vuotiaat naiset 
näyttävät 60-vuotiailta, koska heidän työnsä on kovaa ja kokoaikaista, 
eikä heillä ei ole kunnon ravintoa eikä riittävää lepoa. Varsinkin Iranin 
maaseudulla tämä on yleistä.65 

Iranissa monilla hyvässä taloudellisessa asemalla olevilla perheillä 
on yleensä palvelijoita, jotka hoitavat siivouksen ja ruuanlaiton. Nämä 
köyhistä perheistä olevat kotipalvelijat ovat yleensä naisia. He tekevät 
työtä sekä omissa että isännän perheissä. Vallankumous muutti tätä 
systeemiä, mutta ei lopettanut sitä. Monien naisten on edelleen pakko 
tehdä työtä toisissa kodeissa palkkaa vastaan, eikä palkka ole suuri.66

Naiset käyvät työssä kodin ulkopuolella ja osallistuvat myös ak-
tiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Kun heillä on työpaikka he voivat 
kaikista ongelmista huolimatta osallistua yhteiskunnan toimintaan. 
”Naiset ovat naisia ja miehet miehiä” on sanonta, jolla on vaikutus 
iranilaisten elämässä. Naiset eivät yleensä istu kahviloissa ja polta vesi-
piippua niin kuin miehet. Naiset viettävät aikaa muiden naisten kans-
sa. Jos he ovat miesten kanssa ja varsinkin vieraiden miesten kanssa, 
se herättää huomioita ympäristössä. Naisia kontrolloidaan sosiaalises-

64 Shah-Nazari 2002, 181–185.
65 Ks. Kar 2001, 62–63.
66 Ks. Diba Pahlavi 2003, 28.
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ti hyvin tarkasti. Koko yhteisön silmät ovat auki, kun se kontrolloi 
naisten vartaloa ja naisten käyttäytymistä. Naisia pidetään tarkasti 
silmällä, etteivät he riko yhteiskunnan heille rakentamia rajoja: heitä 
koskee sekä kirjoitettu että kirjoittamaton laki. Kirjoittamaton laki 
on yhteiskunnassa olemassa oleva epävirallinen normisto. Molempien 
funktio on naisvastainen: ne alistavat ja rajoittavat heidän toimintaan-
sa ja aktiivisuuttaan myös työelämässä.67 

Naisia on tarpeen mukaan otettu töihin tai mukaan muuhun ak-
tiivisuuteen. Naiset ovat halpaa ja vähään tyytyvää työvoimaa. Heitä 
on houkuteltu työhön teollisuuteen ja naisille ”sopiviin” viranomais-
tehtäviin. Myös nyky-yhteiskunnassa, jossa naisten ja miesten välil-
le on rakennettu monia rajoja, tarvitaan naisten työpanosta. Naiset 
voivat työskennellä sairaaloissa ja hoitaa muita naisia. Naiset voivat 
toimia opettajana, koska tavallisissa tyttökouluissa opettajien on olta-
va naisia. Tyttöjen ei haluta oppivan olemaan tekemisissä toisen suku-
puolen kanssa ja unohtamaan omat rajansa. Jos opettaja olisi mies, se 
voisi olla vaarallista, mikäli jotain virheitä käyttäytymisessä tapahtuisi. 
Naisten pitäisi pysyä naisten kesken ja miesten puolestaan olla vain 
miesten kanssa tekemisissä.68 

Islamilaisten lakien takia naiset voivat olla vankiloissa ruumiintar-
kastajana ja vanginvartijana, sillä miehet eivät saa koskea naisiin. To-
dellisuudessa miehetkin ovat Iranissa kiduttaneet naisia ja raiskanneet 
heitä. Entinen iranilainen poliittinen naisvanki, joka oli vankilassa 
1980-luvulla, kertoo, kuinka vankilaa vartioivat naispuoliset pasda-
rit (pasdar on vallankumouskaartin jäsen ja tämä kaarti perustettiin 
vuonna 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen) yhdessä mies-
pasdarien kanssa ja tarkistivat heidän sellinsä. Hän kutsuu itseään ni-
mellä F. Azad ja kirjoittaa: 

67 Ks. Kar 2001, 67–68.
68 Vrt. Kar 2001, 46–48.
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”Yhtenä tammikuun kylmänä päivänä, jolloin maa oli vielä lu-
men peitossa, nais- ja mies-pasdarit69 tulivat äkkiä osastoon. He 
komensivat vangit laittamaan chadorin päälle ja sitomaan omat 
silmänsä sekä menemään pihalle. Huoneen edessä nais-pasdarit 
tekivät ruumiintarkastuksen ja lähettivät heidät pihalle.”70

Miesten voimaa kuitenkin käytetään naisten toiminnan kukista-
miseen ja tukahduttamiseen. Miehet johtavat tätä toimintaa, sillä su-
kupuolten hierarkia vallitsee niin vankilassa kuin kaikissa muissakin 
yhteiskunnan toimissa.71

Naisten sisäisellä kontrollilla tarkoitetaan kontrollia perheiden sisällä 
kotona ja perheiden kesken. Naisten toimintaa rajoitetaan kotonakin, 
he ovat toisen luokan perheenjäseniä. Naiset eivät voi olla perheen 
”päänä,” jos perheessä on miehiä. Naiset ja tytöt ovat kuin lampai-
ta, joita vartioivat koirat ja paimenet. Yleensä perheiden omaisuus 
on miesten nimissä ja avioeron sattuessa talo ja muu omaisuus jää 
miehelle. Mies voi myydä tai mitä tahansa tavaroita ostaa haluaa ja 
tarvitsee. Naiset voivat ostaa perheen tarvikkeista vain astioita ja omia 
vaatteitaan. Perheen päätöksentekijä on mies ja vanhin poika hänen 
sijaisensa. Vaikka nainen olisi työssä, hän ei silti ole lakien ja yhteis-
kunnan traditioiden mukaan perheen vallanpitäjä. Sally Weiskopf-
Bock tuo esiin näkemyksensä naisten työn teosta Iranissa ja heidän 
aviomiestensä vaikutuksesta. Hän kirjoittaa: 

”An American friend of mine told me that her Iranian hus-
band warned her not to become too friendly with her male 

69 Vallankumouskaartit, jotka vartioivat myös vankiloita.
70 Azad 1998, 80.
71 Ks. Issabeigloo & Rauha 1991, 41.
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colleagues, because it would be a source of gossip among his 
friends and would refl ect badly on his family.”72 

Tässä on vain yksi esimerkki iranilaisten miesten vallasta vaimo-
aan kohtaan. On tapahtunut, että sellaisessa perheessä, jossa aviomies 
on kuollut tai työskentelee toisella paikkakunnalla eikä perheessä ole 
muita miehiä, miehen veli tai isä kontrolloi perheen elämää. Monessa 
tapauksessa myös aviomiehen perheen muut jäsenet kuten miehen äiti 
eli anoppi valvoo ja kontrolloi naisen käyttäytymistä. Myös perheen 
tytärten käyttäytyminen on isän, veljien, enojen ja setien, joskus jopa 
serkkujenkin valvonnan alla. Ainoa henkilö, jolla ei ole valtaa, on nai-
nen.73

Naisten valvonnan aste vaihtelee perheittäin, mutta vaikka perhe olisi 
kuinka vapaamielinen tahansa, yhteiskunta ei anna periksi, vaan se 
velvoittaa miehen käyttämään valtaa naisia kohtaan.74 Kun poikalapsi 
itkee tai pelkää jotain, hänelle sanotaan: ”Olet perheen mies, älä pel-
kää, sinun pitäisi puolustaa äitiä ja siskojasi.” Tällaiset kertomukset 
ovat hyvin tavallisia iranilaisissa perheissä. Miehille annetaan valtaa jo 
lapsesta lähtien ja pojat kasvatetaan perheen vallankäyttäjiksi. Iranin 
perheissä on kaksi kasvatustapaa, poikien kasvatus ja tyttöjen kasva-
tus. Pojilla on yleensä enemmän vapautta kuin tytöillä. Pojat voivat 
olla ulkona myöhempään, mutta tyttöjen pitää raportoida kaikesta; 
tätä ei poikien, varsinkaan varttuneiden, tarvitse tehdä. Tyttöjen pi-
täisi kertoa, miksi hän on tullut vaikka vain puoli tuntia myöhemmin 
koulusta kotiin, kenen kanssa on puhunut ja miksi. Joskus äidit ja isät 
kertovat tytöille, että heidän pitää olla varovainen eikä olla poikien 
kanssa tekemisissä, koska tämä pahentaa perheen mainetta naapurien 
silmissä. On toisenlaisiakin perheitä, jotka pitävä kovaa kuria tytöille 

72 Weiskopf-Bock 1985, 189.
73 Kar 2001, 41.
74 Ks. Mackey 1998, 262.



294 Iranin naisten asema

ja sanovat, että tyttö ei voi ilman isän tai veljien lupaa edes ”juoda 
lasillista vettä.” Perheiden tavat vaihtelevat ja kontrolli tyttöjä ja naisia 
kohtaan on hyvin erilaista.75

Konservatiiviset perheet estävät naisia pääsemästä ulos kodeistaan. 
Miehet tekevät ostokset sen vuoksi, että heidän perheensä naisjäsenet 
eivät pääsisi kotoaan ulos. Naisten koti on usein heille koko maailma. 
Jotkut naiset ovat vain kotona, eivätkä pääse ollenkaan yhteiskunnan 
muihin toimintoihin. Heitä rangaistaan, jos perheen miehet näkevät 
heidät kodin ulkopuolella. Naisten ulkona liikkuminen on eräs näi-
den perheiden tabuista, joita ei saa rikkoa ja joita valvotaan hyvin 
tiukasti. Esimerkiksi jos tyttö tai nainen menee kauas kotoa ja tämä 
tulee perheen miesten tietoon, seuraa siitä ankara rangaistus. Kontrol-
li voi olla kovaa tai pehmeää, mutta aina on olemassa tietty kontrolli 
ja tiettyjä rajoituksia. Tässä kontrollilla ei tarkoiteta normaalia kuria 
ja kasvatusta kuten varastamisen, väkivallan ja huumeiden kieltämis-
tä. Tämä kontrolli rajoittaa tyttöjen ja naisten normaalia toimintaa ja 
lähes vangitsee heidät kotiin neljän seinän sisälle. Tämä kontrolli ja 
rajoittaminen tapahtuvat perheen kunnian takia, eikä sille ole mitään 
muuta syytä.76 

On hyvin tavallista, että perhe on ylpeä kun sen lapset ovat tär-
keässä asemassa yhteiskunnassa. Yhteiskunnan kulttuurin rakenne on 
aiheuttanut sen, että tämä on naisten suhteen vain utopiaa eikä to-
dellisuutta. Systeemi on rakennettu niin, että monet avioliitot eivät 
onnistu, koska nainen on työssä eikä halua luopua työstään miehen 
toiveesta. Usein mies pakottaa naisen lopettamaan opiskelun ja työs-
säkäynnin. Mies ei ensinkään halua heikentää valtaansa ja menettää 
perheensä kontrollia. Toiseksi hän ei voi olla samassa asemassa kuin 
nainen. Hän ei voi jakaa työtä naisten kanssa perheen kotitöissä ku-
ten siivouksessa, lasten hoitamisessa jne. Mies haluaa vaimon olevan 

75 Pirkhazraniyan 1999, 8.
76 Ks. Kar 2001, 35.



Iranilaisten naiset 295

kotona ja hoitavan kotityöt. Mies odottaa, että tullessaan töistä kotiin 
kaikki on valmista, lapset ja koti siistinä ja vaimo tulee häntä vastaan 
pirteänä. Kun miehellä on ollut työssä ikävää ja pomo on ollut hänelle 
ankara, hän voi tulla kotiin rauhoittumaan. Hän voi kotona nähdä 
hymyileviä naisia ja rauhoittuu tai huutaa ja purkaa vihansa ainoalle 
henkilölle eli vaimolle. Jos mies tulisi ”kylmään” ja tyhjään kotiin eikä 
vaimo olisi kotona, mitä mies voisi tehdä, kenelle huutaa tai käyttää 
valtaa. Tämän vuoksi monet miehet haluavat, että heidän vaimonsa 
ovat kotirouvina ja laittavat heille ruokaa. Vaikka perheen taloudelli-
nen tilanne on huono, se ei haittaa, koska mies voi pitää valtaa edes 
kotonaan. Erään iranilaisen miehen muistelmissa tulee esiin se, miten 
hän valitsi vaimonsa oman ideologiansa perusteella, eikä halunnut 
mennä naimisiin liian vapaamielisen naisen kanssa. Hän kirjoittaa: 

”Th ere was also Susan Mashruteh, the girl next door, and a dis-
tant relative, whom I had tutored: she was beautiful, but much 
too liberal for me; her veil was too thin, and she allowed part of 
her hair to show.”77

On monia tapoja, joiden perustella mies valitsee vaimonsa itsel-
leen. Nainen on objektina. Mies laskee naisten arvon siinä, onko nai-
nen vapaamielinen vai ei. Jos nainen on liian vapaamielinen, hän on 
vaarallinen ja voi vaarantaa miesten vallan.78 

Naisiin negatiivisesti suhtautuvat uskonnolliset ja poliittiset toimijat 
yrittävät myös taistella naisia vastaan. Iranissa on ollut suoranaista 
naisten vastaista toimintaa, mikä heijastuu naisten voiman torjumi-
sena ja naisten toiminnan rajoittamisena. Eräs oppositiossa mukana 
oleva nainen kirjoittaa:

77 Fischer & Abedi 1990, 46.
78 Vrt. Ghrashi 2003, 69.
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”Islamin tasavallan lait, mm. perustuslaki, majles79, tuomio-
istuimen tuomiot ja toimistojen säännöt, kaikki virallistavat 
naisten epäoikeudenmukaisen kohtelun järjestelmällisesti ja 
pakottavat naiset orjan asemaan.”80 

Naisten tappaminen, kiduttaminen, nöyryyttäminen ja muu vä-
kivalta on hyvin yleistä Iranissa. Naisia lyödään ja heihin kohdistuu 
henkistä väkivaltaa; monia naisia on myös tapettu. Oikeuslääketie-
teellisen järjestön tutkimuskeskuksen johtajan mukaan yleisimmin 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta raportoidaan Teheranissa ja Zanja-
nin kaupungissa.81 Suuri osa väkivallasta ei koskaan pääse tilastoihin. 
Paljon väkivaltaa tapahtuu kylissä ja paikoissa, joissa ei ole viranomai-
sia läheisyydessä. Usein on kyseessä yksittäinen väkivallan teko, joka 
unohdetaan. Tämä väkivallan tyyppi on yleinen, eikä ”pienten asi-
oiden” takia yleensä raportoida viranomaisille, vaikka niitä tapahtuu 
aika usein.82 

Tohtori Muhammed Mirsadeqin mukaan kahden ja puolen vuo-
den aikana 2 253 205 henkilöä on käynyt väkivallan aiheuttaman 
vamman vuoksi lääkärissä. Heistä 530 296 oli naisia ja suurin osa 
oli Teheranista ja Zanjanista.83 Kuten aiemmin tuli esiin, iranilaiset 
tilastot ovat hyvin epäluotettavia, eivätkä monet tapaukset edes pääse 
tilastoihin. Monien ongelmien vuoksi naiset eivät yleensä halua rapor-
toida heitä vastaan tapahtuneesta väkivallasta. Asianajaja ja naisaktii-
vi Mehrangiz Kar, joka on ollut paljon tekemisissä väkivallan uhrien 
kanssa ja tutkinut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Iranissa, kirjoittaa 
näin:

79 Majeles-e shoray-e eslami on Iranin parlamentti. 
80 Shahabi 1993, 1-5.
81 Nowrooz 26.1.2002, Bishtarin movaredeh khoshonat aliahe zanan dar tehran va 
zanjan gozaresh mishavd. [WWW-dokumentti].
82 Ks. Kar 2001, 17.
83 Nowrooz 26.1.2002, Bishtarin movaredeh khoshonat aliahe zanan dar tehran va 
zanjan gozaresh mishavd. [WWW-dokumentti].
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”Maan oikeusjärjestys välttää tekemästä ja järjestämästä tästä 
aiheesta tilastoja (heidän päämääränään on peittää ongelmia ja 
varsinaisia rikoksia perheen piirissä), he laittavat esteitä tutki-
muksiin ja niiden julkistamiseen.”84 

Vaikka tilastoja tehtäisiinkin, niin niitä ei julkisteta. Monet tuo-
miot eivät edes pääse tilastoihin ja viranomaisten tiedoksi, koska 
perhe ja miehet estävät naisia kertomasta väkivallasta. Monet naiset 
pelkäävät asian oikeuteen viemisen pahentavan heidän tilannetta vie-
lä enemmän, eivätkä he eri syistä raportoi kohtaamastaan väkivallas-
ta. Näitä syitä ovat perheen maine, lapset, rakkaus jne. Väkivallasta 
ilmoittaminen pahentaisi naisten tilannetta ja tämä taas suorastaan 
rohkaisee miehiä naisten vastaiseen väkivaltaan. Naapurin aiheuttama 
riita ja väkivalta on perheen helpompi ilmoittaa viranomaisille kuin 
oman perheen sisäinen väkivalta. Usein naiset kertovat kohtaamastaan 
perheväkivallasta vain toisille naisille tai eivät kerro siitä kenellekään. 
Väkivalta lapsia kohtaan on myös yleistä. Kodeissa, kouluissa ja työ-
paikoilla väkivaltaa naisia ja lapsia kohtaan tapahtuu hyvin paljon. 
Iranissa on monia sanontoja, jotka kertovat väkivallasta. Yksi esimerk-
ki on ”mestarin ankaruus on parempi kuin isän hellyys.”85 Tässä sa-
nonnassa ei ehkä suoranaisesti tarkoiteta väkivaltaa, vaan sen tarkoitus 
on opettaa lapsille julmia menetelmiä. Monet opettajat ja työpaikko-
jen esimiehet käyttävät väkivaltaa ja tulkitsevat sitä tämän sanalaskun 
mukaan.86

Monet naiset tavallaan vastaavat miesten lyönteihin lyömällä lap-
siaan. Myös naisten itsemurhat ovat yleisiä. Iranin oikeuslääketieteen 
laitoksen johtajan mukaan tilastoissa on kahden ja puolen vuoden ai-
kana raportoitu 20 983 itsemurhaa ja itsemurhayritystä, joista 4 432 
oli naisten. Itsemurhan on hänen mukaansa raportoitu tehneen 6 612 

84 Kar 2001, 22.
85 Farsiksi lausutaan ” Joreh ostad beh ze mehre pedar.”
86 Ks. myös Kar 2001, 42–44.
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henkilöä, joista 2 422 henkilöä oli naisia. Suurin osa itsemurhista ta-
pahtui Ilamissa ja Kermanshahin87 läänissä.88 

Naisia vastaan toimitaan paitsi ideologioiden, myös politiikan, 
traditionaalisten tapojen ja taloudellisten keinojen avulla. Naisten ase-
ma huononee erityisesti yhteiskunnan taloudellisten ongelmien kär-
jistyessä. Tämä ei ole vain iranilainen ilmiö, vaan taloudellinen lama, 
infl aatio, työttömyys, työelämän epäoikeudenmukaisuus ym. talous-
ongelmat vaikeuttavat naisten asemaa ja niistä puhumista muullakin. 
Raija Julkusen mukaan lama ja epävarmuus tekevät naisten oikeuksi-
en puolustamisen vaikeammaksi.89

Marliyn Frenchin mukaan naisten asema on huono peräti kaikilla 
elämänalueilla.90 Hän tuo esiin sen, miten luonnontieteilijätkin aika-
naan lähtivät tähän sotaan naisia vastaan. French kirjoittaa: ”Viime 
vuosisadalla [1800-luvulla] ottivat monet, fi losofi t ja erityisesti ns. so-
siaalidarwinismistä innoittautuneet luonnontieteilijät eri puolilla Eu-
rooppaa tehtäväkseen ’todistaa’, että naiset, värilliset ja juutalaiset oli-
vat luonnostaan alempiarvoisia.”91 Kun arvostetut tiedemiehet olivat 
”osoittaneet” edellä nämä mainitun, niin monet ”tavalliset” ihmiset 
uskoivat niihin ja uskomukset siirtyivät sukupolvelta toiselle nyky-
päivään asti. Nykyisin Iranissa on paljon tietämättömiä ihmisiä, jotka 
uskovat, että naisilla on heikommat aivot kuin miehillä. Heidän mu-
kaansa naiset eivät ole täysjärkisiä92, eivätkä kykene hoitamaan omia 
asioitansa. Tämän vuoksi naisten pitäisi aina olla miehen vallan alla 

87 Nämä kaksi lääniä ovat kurdiläänejä, joka sijaitsevat Länsi-Iranissa Irakin rajalla. 
Iranin ja Irakin sodan aikana 1980-luvulla ne vaurioituivat paljon sodan vuoksi. 
Monet väittävät, että eräs yleinen naisten itsemurhan syy oli juuri sota ja sen vai-
kutukset.
88 Nowrooz 26.1.2002, Bishtarin movaredeh khoshonat aliahe zanan dar tehran va 
zanjan gozaresh mishavd. [WWW-dokumentti].
89 Julkunen 1992, 11.
90 French 1993, 153.
91 French 1993, 153.
92 Naqes-ol- aqel tarkoittaa tässä vajaajärkistä ja sillä kutsutaan monissa piireissä tie-
tämätöntä naista.
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ja miehet vartioivat naisia. Nämä ”tiedot” ovat yleensä peräisin kon-
servatiiviselta papistolta. Iranissa lienee juuri papiston keksintöä, että 
naisilla on heikommat tai pienemmät aivot kuin miehillä.93

Naiset ovat koko ajan miesten alaisena; heillä ole juurikaan mah-
dollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Heidän pitäisi vain olla val-
miina tekemään sen, mitä miehet käskevät. Tämän vuoksi naiset eivät 
voi hoitaa omia asioitaan, mihin hengellisillä asiantuntijoilla on suu-
ri vaikutus. Monet vanhat islamilaiset säännöt ja uudet papiston ja 
patriarkaalisen yhteiskunnan toiminnot vaikuttavat naisten elämään. 
Islamilaiset säännöt eivät ole naisten oikeuksien ja etujen avuksi vaan 
päinvastoin, ne ovat heitä vastaan ja pahentavat heidän tilannettaan 
Iranissa.94

Iranin laki on islamilainen laki. Sen perusteella naisilla ei ole mo-
nia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Naiset 
eivät voi vapaasti valita omaa ammattiaan ja johtajuus sekä korkean 
aseman paikat ovat naisilta kiellettyjä. Yhteiskunnassa naiset joutuvat 
usein väkivallan uhreiksi. Tytöille järjestetään avioliitot ja heidän on 
itse hyvin vaikea päästä päättämään aviopuolisostaan, sillä vanhem-
mat ja varsinkin isät vaikuttavat tytön kohtaloon. Valtiolla on oma 
roolinsa naisten vastaisessa toiminnassa. Jos naiset arvostelevat Iranis-
sa islamilaisia lakeja omien oikeuksiensa puolesta, heitä rangaistaan 
ankarasti. Naisten on käytettävä islamin uskonnon mukaisia asuja. 
Heille on sääntöjä, jotka on otettu naisille käyttöön jopa tuhat vuotta 
sitten Arabiassa. Naisten pitäisi elää niin kuin naiset 1000 vuotta sit-
ten ja ottaa mallia imaamin vaimoista ja tyttäristä. Vaikka monet isla-
milaisetkin ovat arvostelleet tätä asiaa, niin fundamentalistiset johtajat 
ja valtaapitävät viranomaiset eivät anna periksi. Iranissa naiset eivät 
ole hyväksyneet näitä sääntöjä, jotka eivät hyödytä heitä nykypäivänä. 
Äärimuslimit ja fundamentalistiset poliisit kontrolloivat naisia joka 
paikassa. Kouluissa on omat opettajat ja kouluviranomaiset, jotka 

93 Ks. myös Kadivar 1997, 14.
94 Ks. Kar 2001, 44–46.
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noudattavat opetusministeriön käskyjä siitä, mitä tytöille opetetaan 
tai minkälaisia vaatteita heille sallitaan. Naisopettajien on noudatet-
tava islamilaisia sääntöjä ja käytettävä mustaa chadoria, joka peittää 
koko vartalon.95

 Iranissa valtio on ottanut tiukan vaikutusvallan ihmisten ja var-
sinkin naisten elämästä. Naiset eivät voi päättää omasta kohtalostaan 
ja omista asioitaan ilman valtiota, perhettä ja miestä. Nämä alistavat 
tai pakottavat väkisin tai yhteiskunnan vanhan perinteen avulla nai-
set moniin asioihin. Avioliitto, kotona pysyminen ja pukeutuminen 
ovat hyvin näkyviä naisiin kohdistuvia pakotteita. Naisten pitäisi nou-
dattaa näitä kaikkia, jos hän ei halua saada rankaisua perheeltään tai 
yhteiskunnalta. Yhteiskunnassa on mahdotonta, että nainen kulkee 
vapaasti valitsemissaan vaatteissa. Hänet on pakotettu noudattamaan 
määrättyjä käskyjä niin, että hän ei voi olla vapaa. Myös työpaikoilla 
ja kouluissa naiset ja tytöt pakotetaan pukeutumaan tietyillä tavoilla. 
Helsingin Sanomat kirjoitti vuonna 2002 iranilaisesta tyttökouluista 
seuraavan uutisen: 

”Teheran. Koulua käyvät tytöt ja heidän naisopettajansa ovat 
saaneet luvan nostaa huntunsa ja luopua koko vartalon peit-
tävistä kaavuistaan ensi kertaa sitten vuonna 1979 toteutetun 
islamilaisen vallankumouksen. Lupa koskee tosin vain Iranin 
pääkaupungissa Teheranissa toimivia tyttökouluja. Iranin ope-
tusministeriö ilmoitti torstaina sanomalehdissä, että tytöt ja 
koulujen naishenkilökunta voivat jättää islamilaisen pukeutu-
miskoodin mukaiset kaavut ja huivit pukuhuoneeseen kouluun 
saapuessaan. Kovan linjan islamistit ovat jo kritisoineet päätös-
tä. Tyttökoulut puolestaan ovat myöntyneet asentamaan ikku-
noihinsa sävytetyt lasit, joista näkee vain ulos sekä varaamaan 
miespuolisille vierailijoille erilliset huoneet.96 

95 Ks. Kar 2001, 132.
96 Helsingin Sanomat 2.8.2002.
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Tässä tulee esille se, kuinka paljon islamilaiset fundamentalistit 
ovat vaikuttaneet naisen elämään ja miten miesten ja naisten maail-
mat erotetaan toisistaan.97 Kouluissa tytöt opetetaan koko ajan ole-
maan eristyksessä pojista, miehistä ja koko miesten maailmasta ja 
päinvastoin. Näin naisille ja miehille, varsinkin nuorille, syntyy taval-
laan luonnotonta uteliaisuutta toistensa maailmoista. Tämä aiheuttaa 
naisten ja nuorten tyttöjen hyväksikäyttöä. Naiset ja tytöt voivat jou-
tua epäsiveellisten tapojen piiriin kuten myymään itseään, jengeihin 
tai varasteluun. Monet jättävät vanhempansa ja kotinsa ja pakenevat 
sieltä turvattomiin olosuhteisiin, missä heille ovat uhkana monet on-
gelmat ja vaarat.98 

Toinen seikka on se, että naiset ja miehet jäävät eristyksiin toisis-
taan, eikä heidän kesken voi syntyä yhteistyötä. Miehet itse ottavat täs-
sä suhteessa kaikki tärkeät asemat ja naiset jäävät kehityksessä jälkeen. 
Naiset ovat koko ajan seinien sisäpuolella; heidän ympärillään voi olla 
vartijoita, korkeat seinämät ja peitetyt ikkunat. Nainen tuntee itsensä 
vangiksi ja on koko ajan suuressa yhteiskunnallisessa vankilassa. Kun 
vanki laitetaan vankilaan ja hänen ympärillään on korkeat muurit ja 
paljon vartijoita, naiset tuntevat samalla tavalla silloin kun heidän toi-
mintaa aina rajoitetaan. Monet naiset Iranissa tuntevat oman olonsa 
ahdistuneeksi, mutta eivät itse tiedä miksi. He eivät huomaa, että hei-
hin kohdistetaan turhia lakeija ja sääntöjä, jotka aiheuttavat heidän 
masennuksensa ja pahoinvointinsa. Perheen ongelmat, avioerot, itse-
murhat ja monet muut ongelmat ovat näiden asioiden seurauksia.99 

Vallankumous ja noin kahdeksan vuotta kestänyt, tavattomia 
uhreja vaatinut sota Irakia vastaan tuhosi osaltaan maan taloutta.100 
Esimerkiksi monien opettajien ja muiden virkailijoiden piti varsinai-
sen työnsä lisäksi tehdä muuta sivutyötä, jotta voisivat edes maksaa 

97 Ks. esim. Wright 2001, 159.
98 Ks. Wright 2001, 159.
99 Ks. Kar 2001, 96.
100 Ks. Mackey 1998, 325.
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vuokransa. Tämän vuoksi opettajat lähtivät tammikuussa 2002 Te-
heranin ja monen muun kaupungin kaduille ja vaativat parannuksia. 
Kuitenkin työläisten ja työttömien tilanne on vielä pahempi. Ne, joil-
la ”menee hyvin”, ovat suuret basaarikauppiaat ja papiston lapset, joi-
ta Iranissa kutsutaan ”aqazadeksi”101. He ovat soluttautuneet kaikille 
tärkeille talouselämän vaikutusvaltaisille paikoille. Suoraan sanottuna 
Iranin talous on jaettu papiston ja heidän lastensa kesken. Suurin osa 
iranilaisista elää köyhänä.102 Nämä taloudelliset ongelmat vaikuttavat 
iranilaisten naisten asemaan. Huono taloudellinen tilanne heikentää 
myös naisten asemaa. Naiset ovat riippuvaisia heidän miehistään ja 
naisten pitäisi hyväksyä puolisoidensa komentonsa kokonaan. Jos nai-
nen eroaa, hänellä ei ole kovin monia mahdollisuuksia tulla toimeen 
kovassa yhteiskunnassa, sillä jokapäiväisen leivän saaminen vaatii ko-
vaa työtä. Esimerkiksi rakennus- ja maanviljelystyöt ovat yleisesti vain 
miesten työtä, vaikka joissain paikoin, kuten maaseudulla, naisetkin 
voivat osallistua rakennustöihin. Korkeasti arvostetut ja tärkeinä pide-
tyt työtehtävät ovat miesten hallussa, eikä naisille ole niihin juurikaan 
mahdollisuuksia päästä.103

Mikäli Iranissa tulisi nälänhätä, naiset, lapset ja vanhukset olisi-
vat ensimmäisessä kärsivässä ryhmässä. Tämä tapahtuisi, koska näillä 
ryhmillä on heikko asema. Nykytilanteessa köyhyys vaikuttaa suuresti 
naisten hyvinvointiin. Naiset voivat joutua tinkimään syömisestään, 
vaikka naiset luonnollisesti imettävät vauvoja. Raskauden aikana nai-
sen pitäisi normaalisti olla hyvässä kunnossa, mutta köyhyyden vuoksi 
heidän hyvinvointinsa yleensä kärsii.104 

101 Tämä tarkoittaa niitä valtion ja järjestelmän johtajien lapsia, joilla on paljon 
taloudellista vaikutusta, koska heillä on ollut isiensä vallan ansiosta mahdollisuus 
päästä korkeisiin asemiin taloudellisesti, esimerkiksi öljyntuotannon ja monien 
muiden tärkeiden paikkojen johtajiksi. Sana ”aqazadeh” tarkoittaa suoraan ”herran-
lapsia” ja se tulee persiankielestä.
102 Ks. esim. Goodwin 1995, 106.
103 Vrt. Pollack 327–328.
104 Vrt. Kar 2001, 62–63.
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Iranissa naisia ei kohdella aina ihmisenä. Häntä voidaan hakata 
kotona ja kaduilla jopa niin, että monet heistä menettävät henkensä. 
Iranilainen päivälehti Nowrooz tuo esiin 23.1.2002 numerossaan yh-
den äidin tilanteen. Hän oli vaatinut rangaistusta omalle 16-vuotiaalle 
pojalleen, joka käytti alkoholia ja huumeita. Poika oli kiristänyt äitiä 
saadakseen rahaa ja hän oli keksinyt pelotella äitiään, että vahingoit-
taisi itseään teräaseella. Tuomari ei uskonut, että tämä nuori tekisi niin 
ja sanoi hänen äidilleen, että tämä heikkokuntoinen poika ei kestäisi 
edes 8 raipaniskua, saatikka 80 raippaa. Tuomari katsoi, että äidin ja 
pojan pitäisi sopia asia keskenään. Äiti kertoo, että hän oli yhdeksän 
kuukautta aikaisemmin eronnut pojan narkomaani-isästä, mutta poi-
ka menee isän luokse ja käyttäytyy kuin isänsä. Poika selitti, miksi hän 
tekee näin. Näin hän halusi vastustaa äitiään, koska äiti koko ajan hoki 
hoitavansa häntä ja jos häntä ei olisi, lapset joutuisivat sosiaaliviran-
omaisten käsiin. Tuomari kielsi äitiä enää puhumasta niin lapselleen ja 
mikäli he eivät sopisi keskenään, poikaa pitäisi rangaista.105 

Samalla palstalla eräs sosiaaliasiantuntija analysoi tätä tapahtumaa 
niin, että vanhemmilla on velvollisuus hoitaa omat lapsensa, mutta ei 
ole hyvä koko ajan korostaa, että ”me hoidamme sinut”. Sosiaaliasian-
tuntijan mukaan perhe ei ole voinut hyvin ja isän huumeongelma on 
seurausta hänen psyykkisistä ongelmistaan. Äidin sivistymätön käyt-
täytyminen oli aiheuttanut huumeongelman pahenemisen ja isästä oli 
tullut narkomaani. Lopussa tämä asiantuntija velvoitti viranomaiset 
auttamaan tätä äitiä, joka huolehtii perheestään yksin. Hänen mu-
kaansa valtiolla on velvollisuus auttaa yksinhuoltajaäitiä.106 

Tässä köyhyys aiheuttaa ongelmia koko perheelle ja sen vuoksi 
lapset ja äiti kärsivät. Tässäkin tapauksessa pojan valta ja maskulii-
nisuus tulevat esille oman äidin kiristämisessä ja pelottelussa. Kun ei 
ollut fyysistä voimaa, oli olemassa toinen voima naista vastaan. Asian-
tuntijan lausunnon mukaan naisten kriisin pahenemisen syyksi mai-

105 Nowrooz 23.1.2002, Madaram bar man menat migozarad. [WWW-dokumentti].
106 Nowrooz 23.1.2002, Madaram bar man menat migozarad. [WWW-dokumentti].
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nittiin ”sivistymättömyys”. Loppujen lopuksi äiti kärsi tässä eniten ja 
sen seurauksena myös poika. Köyhyys siis vaikutti koko perheen hy-
vinvointiin ja se oli traagisesti hajonnut. Kun isästä tulee narkomaa-
ni, jää lasten kanssa ja heidän hoitaminen Iranin kurjassa taloudessa 
naisten hartioille.107 

Iranissa naiset ovat aika laajasti syrjäytyneitä. Heillä ei ole mahdol-
lisuuksia moniin töihin eikä toimia yhteiskunnassa aktiivisesti. Nais-
ten fyysisten voimien heikkous on yksi syrjäyttämisen syy. Mies ei 
hyväksy naista töihin rakennusalalle, koska monet miehet voivat olla 
naisen lähellä ja voisi tapahtua seksuaalista häirintää. Monet työnan-
tajat valitsevat rakennustöihin vahvimmat miehet. On tosin myös nai-
sia, joiden taloudellinen tilanne on hyvä ja joilla on palveluksessaan 
miestyöntekijöitä. Näitä naisia on hyvin vähän. Heillä on pääomaa ja 
monet tarvitsevat heidän antamaansa työtä. Tällöin on pakko hyväk-
syä naisten johtajuus. Silloin kun perheessä on kykenevä ja terve mies-
puolinen henkilö, johtajan paikka vaihtuu miehelle. Maskuliinisuutta 
korostavat ajattelevat, että naiset eivät ole tarpeeksi vahvoja hoitaak-
seen tärkeitä asioita; ennakkoluulot ovat syvällä. Mikäli miestä ei ole 
tai hän on kyvytön eikä ole muita mahdollisuuksia, silloin nainen voi 
miesten läsnä ollessa tehdä miesten työtä. Voitaisiin vaatia, että pitäisi 
avoimesti kertoa syyt, miksi naisten pitää olla syrjässä. Kukaan tärkeil-
lä paikoilla oleva ei kuitenkaan suoraan tätä kerro. Systeemi harjoittaa 
jatkuvasti naisten syrjäyttämistä eikä ota vastuuta edes julkisesti kertoa 
koko maailmalle heidän toimintansa syitä naisten vastaiseen toimin-
taan. He pelkäävät huonoa mainetta ja kansallista sekä kansainvälistä 
painostusta. 108 

Monet uskonnolliset johtajat ja vaikuttajat eivät halua edes kuulla 
naisten rajoitetuista oikeuksista Iranissa. Hale Afshar kirjoittaa naisten 
osallistumisesta parlamentin Majlisin toimintaan:

107 Nowrooz 23.1.2002, Madaram bar man menat migozarad. [WWW-dokumentti].
108 Ks. Kar 2001, 39–40.
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”Many of the revolutionary Islamist men remained uncon-
vinced ever after women were elected and served their time in 
the Majlis’s term without causing major upheavals. At the fi rst 
Majlis’s term several representatives appealed to Khomeini to 
exclude women. Behruzi told the press that a 12-man group 
had been to the imam to demand that he issues a decree ban-
ning women’s participation as it was against Islamic law.”109 

Naiset yrittävät päästä yhteiskunnan korkeimmille asemille kuten 
parlamenttiin, johon pääsy on sallittu naisillekin. Kuitenkin ilman 
mitään syytä heidän ehdokkuuksiaan hylätään. Viranomaiset harjoit-
tavat tätä eivätkä aina selitä syitä, miksi he syrjäyttävät naisia yhteis-
kunnallisesta toiminnasta. Esimerkkinä tästä ovat neljä naista, joiden 
nimet eivät ole kovin tunnettuja. Paridokht Qasemzadeh-ye Hussaini, 
Fatemeh Ostad-Malak, Nahid Shid ja Zhila Movahed Panahi päättivät 
asettua ehdokkaaksi Iranin parlamentin neljännelle kaudelle. Kolme 
heistä muodosti vaaleissa vaaliliiton, mutta heidän ehdokasanomuk-
sensa hylättiin. Aikakauslehti Goft-o-gu haastatteli Zhila Movahed Pa-
nahia ja kysyi häneltä tästä tapahtumasta: 

”Kysymys: Teidän aktiivisuutenne alkoi ehdokasanomuksesta, 
olkaa hyvä ja selittäkään tämä tapahtuma. 
Vastaus: Maaliskuun 1992 alussa jätimme anomuksen kun-
nantoimistoon. Kahden viikon kuluttua kaikki kolme saimme 
kirjeen, jossa luki ’Teheranin piirin keskusvaalitoimikunnan 
käsittely neljännen islamilaisen parlamentin ehdokkaiden so-
pivuudesta tässä piirissä, eikä teitä ole hyväksytty sopiviksi vaa-
liehdokkaiksi. 
Kysymys: Mikä oli hylkäämisen ja sopimattomuuden syy? 

109 Afshar 1998, 44.
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Vastaus: En tiedä. Ihmettelen, miten tässä lyhyessä ajassa on 
käsitelty niin monien ehdokkaiden sopivuus.”110 

Naiset yleensä tietävät, että heitä kohdellaan epäoikeudenmukai-
sesti, mutta he eivät halua menettää omaa toivoaan ja yrittävät uu-
destaan ja uudestaan. Tänä päivänä koko yhteiskunnassa on taisteluja 
ja konfl ikteja. Ihmiset yrittävät saavuttaa ne oikeudet, jotka ihmisillä 
pitäisi normaalistikin olla. Tämä on kovaa taistelua ja kun kansa ei 
ole järjestäytynyt, islamilainen systeemi voi helposti hallita heitä. Dik-
tatuurimaissa kuten Iranissa, jossa ei ole sananvapautta, kirjailijat ja 
toisinajattelijat joutuvat harjoittamaan itsesensuuria ja antamaan jopa 
vääriä tietoja, koska he haluavat suojella omaa työtään ja henkeään. 
Jos kirjailija on kovin radikaali ja arvostelee avoimesti sääntöjä ja la-
keja, on se vaara, että hänen toimintaansa estetään kovalla painostuk-
sella.111 

On toinen vaihtoehto, että kirjoittajat todella puolustavat systee-
miä, mutta eri tavalla kuin he, jotka suoraan puolustavat valtiota ja 
sen sääntöjä. Heidän väitteensä, että säännöt eivät ole haitallisia nais-
ten oikeuksille, ovat ristiriitaisia. Osa näistä laeista kohdistuu hyvin 
suoraan naisten oikeuksia vastaan. Nämä ristiriidat voidaan helposti 
nähdä Iranin perustuslaissa. Iranin perustuslain 20 §:ssä kirjoitetaan:

”Koko kansa koostuu naisista ja miehistä ja he ovat tasa-arvoi-
sia lain edessä. Heille annetaan kaikki inhimilliset, poliittiset, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset oikeudet islami-
laisten sääntöjen edessä.”112 

110 Goft-O-Gu no 9, syksy 1995, ”Women and their participation in politics:  Review 
of an experience,” ss. 43–51.
111 Vrt. Kar 2001, 21–23.
112 Moetamedi & Bashiri & Baqeri 1999, 44.
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Vaikka perustuslaki antaa tasa-arvon kaikille yhteiskunnan jäse-
nille ja tunnustaa heidät kansalaisiksi, niin todellisuudessa ei ole näin. 
Naiset ovat kansalaisia vain äänestyksen ja mielenosoitusten aikana, 
jolloin valtio tuo naisia esiin oman propagandansa vuoksi. Naisen elä-
mä on rajoitettua ja heidän oikeutensa ovat vain paperilla. Esimerkiksi 
korkeassa asemassa olevat paikat ja johtajuus ovat kiellettyjä naisilta. 
Perustuslain 115 § liittyy presidentin valitsemiseen ja se määrittelee, 
mitä ominaisuuksia presidentillä pitäisi olla. Yksi tärkeä osa on mies-
ten ominaisuuteen kuuluva rojdal. Se on monikko arabian sanasta raj-
dol, joka tarkoittaa miestä. Siitä voidaan lukea näin:

”Presidentti pitää valita uskonnollisten ja poliittisten miesten 
keskuudesta. Heillä pitää olla nämä ominaisuudet: Syntyperäi-
nen iranilainen, asuu Iranissa, johtajakykyinen, ei ole rikolli-
nen, on uskovainen ja tunnustaa islamilaisen tasavallan ja maan 
virallista uskontoa.”113 

Lakien ollessa tällaisia ei voi syyttää vain tavallisten ihmisten tapo-
ja ja kulttuureja. Myös itse valtiokoneisto on mukana naisten aseman 
heikentämisessä. Osa kirjailijoista ja tutkijoista ei halua suoranaisesti 
heikentää valtion ja islamilaisten systeemejä. Heidän mielestään is-
lamilainen systeemi antaa naisille mitä he tarvitsevat ja syy on vain 
muualla kuin hallitsijoiden keskuudessa. Asia ei ole kuitenkaan näin. 
Mehrangiz Kar on Iranissa asuva naisasianajaja, naistutkija ja aktivisti. 
Hän kritisoi lakeja: 

”Iranin lain mukaan nainen ei saa avioeron jälkeen mitään mie-
hen omaisuutta ja avioeron jälkeen naiset jäävät köyhäksi. Avio-
eron jälkeen lapset voivat olla äidillä vain jos he tarvitsevat äidin 
kasvatusta. Tytöt voivat olla äidin luona 7-vuotiaaksi saakka ja 

113 Moetamedi & Bashiri & Baqeri 1999, 44.
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pojat 2-vuotiaaksi saakka. Sen jälkeen isällä on oikeus viedä 
lapset äidiltä. Tämän takia lapsen menettämisen vuoksi naiset, 
vaikka he olisivat työssä ja itsenäisiä palkansaajia, hyväksyvät 
perheessä heihin kohdistuvaa väkivaltaa.”114 

Monet miehet kirjoittavat naisista, mutta kaikki eivät välttämättä 
yritä todella tuoda esiin naisiin kohdistuvia puutteita. Monet yrittävät 
vain käyttää naisia objekteina ja viedä eteenpäin omia ajatuksiaan. Re-
toriikan avulla monet yrittävät vain näyttää, että he huomioivat naisten 
oikeudet ja yrittävät toimia heidän puolesta. Kuten vaaleissa Iranissa 
monet ehdokkaat ja valtion ehdokkaat yrittävät saada naisjoukkojen 
ääniä retoriikan avulla. Iran ei ole demokraattinen maa eivätkä vaalit 
ole vapaita niin kuin demokraattisissa maissa. Viimeistään presidentti 
Muhammed Khatami käytti tätä keinoa omassa presidentinvaalikam-
panjassaan vuonna 1997. Hänen mukaansa naisille ja nuorille pitäisi 
antaa enemmän mahdollisuuksia ja tämän takia monet naiset äänesti-
vät häntä. Loppujen lopuksi naisten asema ei parantunut, koska nais-
ten ongelmat olivat syvempiä kuin luultiin. Lait ja muut säännöt on 
kirjoitettu patriarkaalisten ja ikivanhojen lakien perusteella.115 

Patriarkaalisessa yhteiskunnassa on kirjoittamattomia sääntöjä, 
jotka ovat naisia vastaan. Myös valtion koneisto ja systeemi lakineen 
ja viranomaisineen toimivat naisia vastaan. Kun yhteiskunnassa ovat 
vallalla vanhanaikaiset traditiot, säännöt ja kulttuuri, myös patriarkaa-
linen systeemi yrittää vahvistaa niitä ja käyttää niitä systeemin ylläpitä-
misessä. Valtio ja poliittinen systeemi vaikuttavat paljon yhteiskunnan 
perustukseen. Iranissa ihmiset ovat monta kertaa nousseet toimimaan 
uuden valtiollisen järjestelmän puolesta, mutta kun se on toteutunut, 
he ovat huomanneet, että se ei ollut se mitä he tavoittelivat.116

114 Kar 2001, 18.
115 Ks. Pollack 2004, 307.
116 Ks. Kar 2001, 44–46.
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Kuten edellä on todettu, eräs naisten vastaisen toiminnan muoto 
Iranissa on heidän syrjäyttämisensä yhteiskunnasta. Islamilaiset johta-
jat ja imaamit ovat suoraan ilmaisseet omia ajatuksiaan naisten läsnä-
olosta yhteiskunnassa. Bahram Rahmaini tuo esiin esimerkin imaami 
Alin puheesta, josta on kirjoitettu Nahj-ol-blagheh’n kirjassa persian-
kielisessä versiossa: ”Hejabin avulla sulkekaa naisten silmät katseilta, 
hejabin suhteen olkaa heille ankaria ja estäkää naisten pääseminen 
ulos kotoa.”117 

Naisen ruumis on islamilaisten mielestä hyvin vaarallinen silloin 
kun se on miesten nähtävillä. Islamilaisten mielestä naisten pitäisi tä-
män takia peittää itsensä kokonaan. Naisen äänikään ei saisi sekoittaa 
miesten mieliä. Islamilaisten mielestä naiset ja heidän ruumiinsa ovat 
syynä yhteiskunnan sekaannuksiin ja rappeutumiseen. Sen vuoksi 
naisten ruumiita on ehdottomasti kontrolloitava ja estettävä ne nä-
kymästä. Tämän fundamentalistiset islamilaiset ovat perustelleet Ko-
raanin säädöksillä. Koraani on kuitenkin kirjoitettu noin 1 400 vuot-
ta sitten ja sen käskyt ja moraalit on tarkoitettu tuon ajan ihmisille. 
Monet ääri-islamilaiset haluvavat toteuttavat näitä käskyjä kuitenkin 
100-prosenttisesti tänäkin päivänä. Koraanin käskyjen mukaan nais-
ten pitää peittää itsensä kokonaan, eikä heillä ole oikeutta näyttää mi-
tään ruumiinosia vieraille miehelle.118 

Esimerkiksi Afganistanin talibanit kielsivät naisilta ulosmenon ja 
naiset pakotettiin peittämään koko vartalo burqan alle. Äärimuslimit 
ovat menneet niin pitkälle, että he eivät sallineet edes naisten kas-
vojen näkyvän. Äärimuslimit ovat vaatineet naisia peittämään kasvot 
kokonaan ja samoin kuin myös kädet. Ei kuitenkaan ole mahdollista, 
että Koraanin käskyt otettaisiin tänä päivänä kirjaimellisesti käyttöön. 
On monia ammatteja kuten lääkärin ja sairaanhoitajan ammatit, jois-
sa naisten koskettaminen ja vartalon paljastaminen on välttämätöntä. 

117 Rahmani 1992, 18.
118 Ks. Koraani 28: 31.
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Iranissa islamilaiset ovat tämän vuoksi joutuneet riistariitatilanteisiin. 
Jos he eivät halua edes mieslääkärien näkevän naisten vartaloja, siinä 
tapauksessa pitäisi olla enemmän naislääkärejä. Vaikka Iranissakin on 
yritetty toimia niin, että mieslääkäri ei kosketa naisia, se on hyvin 
vaikea toteuttaa, koska tämä voi olla joissakin tilanteissa jopa hengen-
vaarallista naispotilaille. Jos islamilaiset haluavat, että naiset eivät ole 
tekemisissä vieraiden miesten kanssa, heidän on pakko antaa naisille 
mahdollisuus opiskella lääketiedettä. Tässäkin naisilla on ongelmia, 
sillä he eivät voi opiskella vapaasti monesta syystä johtuen. Köyhyys ja 
muut rajoitukset estävät monilla naisilta opiskelun.119

Urheilu on keino auttaa ihmisiä pysymään terveenä. Varsinkin 
Iranissa naiset tarvitsisivat kuntoilua, koska heidät on pakotettu py-
symään kotona. Kun naiset eivät saa liikkua, suurimmalla osalla on 
huono kunto. Liikapaino ja sisätiloissa oleskelu uhkaavat naisten ter-
veyttä. Iranissa islamilainen vallankumous suhtautui kielteisesti nais-
ten urheilemiseen. Heidän urheilunsa on hyvin rajoitettua, sillä naiset 
eivät voi urheilla miesten nähden eivätkä he saa edes katsella miesten 
urheilemista. Naisten urheilu ja erityisesti sen näkeminen on islami-
laiselle tabu, jota ei saa rikkoa.120 Näin ollen naiset ovat olleet monien 
vuosien ajan pois urheilukentiltä ja niiden laidoilta mm. sen vuoksi, 
että esimerkiksi jalkapallossa miehet käyttävät lyhyitä housuja. Nai-
silla ei ole oikeutta nähdä miesten paljastettuja vartaloja eikä miehiä 
urheiluvaatteissa. Tämän mukaan miehet ja naiset ovat kaksi erilaista 
olentoa, jotka vaarantavat toisensa katseillakin. Islamilaisten mukaan 
islamilla on kaikki säännöt ja käskyt, mitä ihmisten johtamisessa tar-
vitaan. Jan Hjärpe kirjoittaa tästä asiasta: ”Islamia pidetään täydelli-
senä elämisen mallina ja ohjenuorana niin arkipäivän askareissa kuin 
erikoistilanteissakin.”121 Myös jotkut pelit kuten shakki ja korttipelit 

119 Ks. Kar 2001, 47.
120 Azad 3.2.2002, Raportti. Dokhtarani ke ba lebase pesaraneh be estadiomeh fot-
bal miravand. [WWW-dokumentti].
121 Hjärpe 1992, 9.
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kiellettiin islamilaisten päästyä valtaan. Yleisurheilu ei ole naisille sal-
littua, koska sitä pitäisi harrastaa lyhyissä vaatteissa. Joskus naisille jär-
jestetään juoksukilpailuja, joissa naisten on juostava mustissa pitkissä 
asuissa, jotka eivät poikkea tavallisesta arkivaatteesta. Näitä kilpailuja 
ei pidetä usein ja ne ovat aivan kuin näytelmiä, jotka enemmänkin 
nöyryyttävät naisia kuin auttavat heidän hyvinvointiaan. 

Iranin valtasysteemi on keksinyt, että naiset ja miehet eivät voi 
matkustaa samassa kulkuneuvossa ja autossa yhdessä, vaan heillä on 
matkan aikana oltava eri paikat. Linja-autossa naisten paikat sijaitse-
vat takaosassa ja miesten etuosassa. Naisille on osoitettu omat taksit, 
joita ajavat naiset. Hamadanin kaupungissa, joka sijaitsee Länsi-Ira-
nissa, on järjestetty eri kulkuvälineet naisille ja miehille. Internetissä 
julkaistu uutissivu ”asre-nou” toi tämän esiin perjantaina 22.2.2002 ja 
edelleen BBC julkaisi sen. Uutinen kertoo:

”Hamadanin kaupungista, Hamadanin läänin pääkaupungista 
on saatu uutinen, että ensimmäisen kerran tässä kaupungissa 
on järjestetty naisille kuljetuspalvelu. Hamadanin kaupungin 
taksijärjestön johtajan mukaan tämä naisille järjestetty palvelu 
on osa naisten oikeutta ja myös Iranin islamilaisen valtion olo-
suhteiden takia. Näitä takseja ajavat naiset itse.”122 

Hemeila Niglisi, joka edustaa vasemmisto-oppositiota, kirjoittaa 
iranilaisten naisten oloista seuraavasti:

”Sukupuolten erottelu on vieläkin olemassa ja perhettä koske-
vat lait eivät ole lainkaan muuttuneet. Pakollinen hejab (nais-
ten oman ruumiin peittäminen) on vallalla ja enemmistö maan 
tytöistä ja naisista ei voi osallistua liikuntatoimintoihin. Yhdek-

122 Asre-nou, otettu 23.2.2002, raportti. Taksi-e vizhyeh zanan dar Iran. [WWW-
dokumentti].
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sänvuotiaana tyttö voidaan virallisesti naida ja perintölait ovat 
voimassa. Naisia ei hyväksytä edes todistajana oikeudessa, kuin-
ka hän voi olla tuomarina.”123 

Naiset ovat uhreja, jotka uhrataan yleensä ensimmäisenä. Kun nai-
silta on viety voima ja valta, heidät on helpompi syrjäyttää ja kieltää 
heiltä moni asia kuten urheilu ja useat ammatit niin kuin tuomarin 
työ. Naisten ruumista pidetään pääasiana, eikä patriarkaalinen järjes-
telmä anna heidän omistaa edes omaa ruumistaan ja päättää, mitä he 
haluavat tehdä oman ruumiinsa kanssa. Patriarkaalisessa yhteiskunnas-
sa yritetään keksiä syitä, joilla naiset laitetaan sivuun tai heitä hallitaan 
millä keinoin tahansa. Heitä kontrolloidaan ja heille annetaan käskyt, 
kuinka pitäisi käyttäytyä. Kun naiset näkevät oman kohtalonsa vanki-
loissa, he masentuvat. Mozhgan Farji Gozaresh-lehdessä kirjoittaa, että 
Iranin naiset kärsivät masennuksesta miehiä enemmän. 

”Iranin sosiaalijärjestön elokuussa 2002 julkaiseman tilaston 
mukaan neuvontakeskuksessa käyneistä 196 naishenkilöstä 17 
oli masentunut. Vastaavasti 96 mieshenkilöstä vain neljä henki-
löä oli sairastunut masennukseen... Naiset tuntevat, että yhteis-
kunnallinen elämä on pakotettu heille ja heillä ei ole mitään oi-
keutta vaikuttaa omaan elämäänsä. Jos heille syntyy ongelmia, 
he eivät tämän vuoksi yritä ratkaista niitä. He antavat muiden 
ratkaista heidän ongelmiaan tai hyväksyvät ongelmat ja elävät 
niiden kanssa.”124

Islamilaiset pääsivät valtaan vuonna 1979 ja naisten oikeuksien 
vastainen toiminta alkoi heti. Aluksi tuhottiin ne saavutukset, jotka 
iranilaiset naiset olivat eri tavoin siihen mennessä saavuttaneet. Islam-

123 Niglisi 16.1.2002. [WWW-dokumentti.]
124 Faraji, otettu 24.9.2002, [WWW-dokumentti]
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ilaiset aloittivat ylhäältä ja saattoivat helposti syyttää Pahlavin valtion 
entisiä naisminstereitä. ”Before the Revolution, there were only two 
female ministers, the Minister-at-Large for Women’s Aff airs, and the 
Minister of Education, who was executed after the Revolution.”125 
Khomeinin ja hänen kannattajiensa huomio kiinnittyi aluksi naisten 
vaatetukseen ja työntekoon. Islamilaisten mielestä shaahi ja hänen sys-
teeminsä oli antanut naisille mahdollisuuden kulkea liian vähissä vaat-
teissa. Tämä ei heidän mielestään sopinut islamilaisen yhteiskunnan 
moraaliin, vaan se tuhoaisi perheet ja nuorten mielten tasapainon.126 

Islam oli kuitenkin vain yksi syy siihen, miksi naisten asemassa 
tapahtunut muutos ei miellyttänyt mullaheja. Papisto ei hyväksynyt 
naisten vapautta ja tasa-arvoista asemaa miesten kanssa, koska se oli 
osa patriarkaalisen yhteiskunnan järjestelmää ja vartioi tiukasti omia 
etujansa. Heille oli hyötyä siitä, että kansa on tietämätöntä maailman 
muutoksista. Osa papistosta ei hyväksy tieteiden kehittymistä, joka 
voi kumota ja vaarantaa heidän näkemyksensä maailmasta. Osa heistä 
vastustaa suoranaisesti tietoa ja koulutusta. He puolustavat vanhan-
aikaista koulutusta eli Koraanikouluja. Niissä opetettiin lapsille isla-
milaisia tapoja ja mullahit toimivat opettajina turvaten elantonsa sen 
avulla. Shaahin ajan uudet koulut olivat vieneet heiltä vallan ja työ-
paikat. Ainoita paikkoja, jossa he voivat tehdä imaamin työtä olivat 
moskeijat. He johtivat päivärukouksia ja hoitivat muslimien uskon-
nollisia rituaaleja.127 

Vuoden 1979 vallankumous toi islamilaisille valtaa kuin taivaan 
lahjana. He sanoivatkin sen olevan Jumalan anteliaisuutta. Koko val-
tiokoneisto siirtyi kokonaan mullahien käsiin. Kun islamilaiset pääsivät 
valtaan, he aloittivat toiminnan, josta he olivat aikaisemmin voineet 
vain haaveilla. He saattoivat toteuttaa ne asiat, jotka ihmiset monen 
vuoden ajan olivat tulkinneet pelkästään uskonnon opeiksi ja puheik-

125 Rudolph Tuba 1985, 143.
126 Ks. Khomeini 1981, 263–264.
127 Vrt. Khomeini 1981, 357.
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si. Äärimuslimit eivät halunneet vain puheita vaan myös tekoja, mikä 
merkitsi painostusta ja kauhun levittämistä yhteiskunnassa. Iranissa 
naisia vastaan toimitaan vangitsemisilla, kiduttamisilla, kaappauksilla 
ja terrorismilla. Monta tuhatta naista on Iranissa joutunut islamilais-
ten vankiloihin. Vankilassa heitä on kidutettu ja tapettu. Nämä naiset 
olivat eri puolueiden jäseniä tai kannattajia. Monet naiset kuten kir-
jailija Shahernush Parsipur, F. Azad, Monireh Baradaran (M. Raha) 
jne. ovat kirjoittaneet muistelmia vankiloista. Kirjailija Shahernush 
Parsipur ei ollut minkään puolueen jäsen tai kannattaja, mutta hän 
joutui moneksi vuodeksi islamilaisten vankilaan. Hän kirjoittaa muis-
telmissaan maanpaossa Yhdysvalloissa: 

”Kumarruin ja sanoin, ’Jumala, rukoilen sinua kaikissa Sinun 
muodoissa. Sinä olet se, joka ilmestyt eri muodoissa. Sinä olet 
se, joka et halua olla näkyvissä ja käskyjen näkymättöminä, niin 
että olisit enemmän ja kaikkialla. Sinä olit se, joka haluisit, että 
näen Sinun kuoleman ja uudelleensyntymisen verisestä me-
restä. Pyydän Sinulta voimaa kirjoittaa siitä, mitä olen nähnyt 
vankilassa. Sinä tiedät, että en halua kasvattaa sankareita, mutta 
tiedät myös, että en ole minkään ryhmän ja puolueen jäsen. 
Tiedät myös tietäväsi, että kuolevainen maailma on odotusten 
alku ja ehkä kaikki häviää ikuisesti. Tiedät myös, että olet ilman 
moraalia, koska moraali on vain ihmisten keskuudessa.’”128 

Tämä on naisen rukous, naisen, joka ei ollut osallistunut mikään 
poliittisen järjestön toimintaan. Hän on myös muslimi, mutta hän 
vastusti islamilaisten fundamentalistien sääntöjä. Hän joutui vanki-
laan islamilaisten aikana vuonna 1981 ja istui sieltä monta vuotta. 
Parsipur oli joutunut vankilaan jo shaahin aikana vuonna 1974, koska 
oli tuolloin vastustanut toisinajattelijoiden teloituksia. Hän irtisanoi 

128 Parsipur 1996, 3.
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itsensä Iranin televisiosta, jonka palveluksessa hän oli ja kirjoitti sen 
syystä. Tämän vuoksi Savak (Shaahin turvallisuuspoliisi) otti hänet 
kiinni ja hän joutui 54 päiväksi vankilaan.129

Naisvankien suuri määrä osoittaa, että naiset osallistuivat vallan-
kumoukseen shaahia vastaan ja myös muuhun poliittiseen toimintaan. 
Nekin naiset, jotka olivat vankilassa muista syistä kuin poliittiseen 
toimintaan osallistumisen vuoksi, olivat vihollisia, sillä islamilaisten 
mielestä ne, jotka eivät ole heidän joukoissaan, ovat heidän vihollisi-
aan. Perheitä, joilla oli islamilaista tasavaltaa vastaan toimineita lapsia, 
pidettiin vihollisina, mikäli he eivät antaneet ilmi omia lapsiaan viran-
omaisille. Naiset ovat viettäneet sukulaisten tai perheenjäsenten takia 
vuosia vankiloissa. Esimerkki heistä on kirjailija Shahrnush Parsipurin 
äiti, joka oli vankilassa monta vuotta. Poliittisten vankien joukossa oli 
henkilöitä, jotka joutuivat kiinni oman perheen paljastuksen vuoksi. 
Esimerkkinä heistä oli eräs vasemmistolainen vanki, joka teloitettiin 
myöhemmin. Hänet oli paljastanut oma äiti, koska äiti ajatteli poi-
kansa toimineen islamia vastaan. Islamilaiset vallanpitäjät yrittivät 
saada perheitä eri tavoin paljastamaan omat lapsensa tai perheenjä-
senensä, jotka toimivat valtiota vastaan. Tämän vakoilujärjestelmän 
kehitys oli sääntö, jolla aiheutettiin epäluottamusta yhteiskunnan jä-
senten keskuudessa. Tämä onnistui monissa kouluissa ja työpaikoilla, 
joissa lapset vakoilivat omaa opettajaansa tai tovereitansa.130 

Naiset eivät joutuneet vankilaan vain islamilaisvaltion vastaisesta 
toiminnasta, vaan monista syistä ja epäilyistä. On riittänyt, että tun-
nustaa islamilaisten vihaamaa bahai-uskontoa. Tämä on hyvä syy lait-
taa henkilö vankilaan, jolloin hän voi menettää ihmisarvon ja omai-
suuden, kuten bahai-uskovainen nainen Rohieh Taii. Hän on lääkäri 
ja kirjoitti omasta vankilaan joutumisestaan vuonna 1979: 

129 Parsipur 1996, 19.
130 Ks. Ghorashi 2003, 58–62.



316 Iranin naisten asema

”Vallankumoussyyttäjä kutsui minut toimistoonsa. Keksitty ri-
kos oli ’onnettoman musliminaisen abortoiminen’ ja he ottivat 
minut kiinni. Poliisi toimitti potilaat pois ja sulki sairaalan. Po-
liisi teki kotonani etsinnän. Bahailaiset kirjani, kuva-albumini, 
kuvani ja diani tuotiin oikeuteen. He sulkivat huoneiston oven 
ja laittoivat siihen sinetin.”131 

Kesällä 1988 poliittisten vankien perheet kokoontuvat vanki-
loiden edessä, koska he eivät saaneet tavata lapsiaan. Tämä paljasti 
maailmalle Iranin yhden pahimmista ihmisoikeuksien rikkomisista, 
poliittisten vankien joukkoteloitukset vankiloissa.132 

Iranilaiset naiset, jotka ovat kuuluisia itsenäisestä toiminastaan, ovat 
olleet poliisin terrorin ja uhkailun uhreja. Vuonna 1998 monet kir-
jailijat kuten tohtori Majid Sharif, Muhammed Jafar Puyandeh, Mu-
hammed Mokhtari ja muut kirjailijat kaapattiin Teheranissa ja eräissä 
muissa kaupungeissa. Heidät löydettiin surmattuina kaupunkien lä-
heltä. Yhden heistä, Piruz Davanin kohtalosta ei vielä tiedetä. Näitä 
murhia kutsuttiin sarjamurhiksi. Myöhemmin paljastui, että näiden 
murhien takana olivat Iranin turvallisuuspoliisin ryhmät. Murharyh-
mien johdossa oli turvallisuuspoliisiin varajohtaja Saiid Islami (Ima-
mi).133 Monet arvioivat, että sarjamurhien tausta jatkui Iranin mul-
lahien johtoon asti. Saiid Imami teki vankilassa itsemurhan, mutta 
epäiltiin, että hänet tapettiin tai hänet pakotettiin tekemään itsemur-
ha, koska kaikkien osallisten ja komentajien ei haluttu paljastuvan. 
Darjush Fruhar, joka oli vallankumouksen jälkeisen hallituksen työ-
ministeri ja liberaalitaistelija, sekä hänen vaimonsa Prvaneh Eskan-
dari murhattiin heidän kotonaan Teheranissa 23.11.1998. Fruhar 

131 Taii 1998, 291.
132 Roosta 2001, 346–353.
133 Ks. Wright 2001, 110.
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oli arvostellut avoimesti islamilaisen hallituksen käytäntöjä. Hänet 
ja hänen vaimonsa tapettiin raa’asti keittiöveitsellä. Fruharia iskettiin 
veitsellä 26 kertaa ja hänen vaimoaan 25 kertaa. Tämän takana oli 
sama turvallisuuspoliisin ryhmä, joka murhasi kirjailijat. Murharyh-
män päämääränä oli estää valtiollisten uudistusmielisten eteneminen 
Iranissa.134 Islamilaisten asema yhteiskunnassa oli vuoteen 1997 tulta-
essa heikentynyt ja tämän turvallisuuspoliisin ryhmän tavoitteena oli 
järjestää yhteiskuntaan kaaosta, pelkoa ja levottomuuksia, joka osoit-
taisi uudistusmielisille, että he eivät voi tuoda yhteiskuntaan rauhaa 
ja järjestystä. Nämä murhaajat olivat vanhoillisten ja Ali Khamenein 
linjalla. He toimivat mafi an keinoin, jotta heidän korkeat johtajansa 
eivät paljastuisi.135 

Toinen näiden murhaajien päämäärä oli päästä eroon niistä toi-
sinajattelijoista ja kirjailijoista, jotka olivat voimakkaasti kritisoineet 
Iranin valtiota ja järjestelmää.136 Yksi uhreista oli Mohammed Mo-
khtari. Hän oli vankilassa monen vuoden ajan, koska hän oli mukana 
vasemmistolaisessa Fadaian-järjestössä. Vankilasta vapautumien jäl-
keen hän yritti toimia kulttuurialalla. Myös Froharin vaimo tapettiin, 
koska hän oli vapaustaistelija miehensä rinnalla. Molemmat Froharit 
olivat jo vanhoja ihmisiä. Kaiken lisäksi paljastui murhalista, johon 
oli kirjattu kirjailijoiden ja kulttuuriaktivistien nimiä. Tällä kuoleman 
listalla oli myös naisten nimiä. Yksi heistä oli iranilaisen naistenlehden 
päätoimittaja Shahla Sherkat. Kirjailija Hamid Kaviani kirjoittaa tästä 
tapauksesta: 

”Zanan-lehden päätoimittaja ja johtaja Shahla Sherkat, joka 
20 vuotta toimi media-alalla, huomasi oman nimensä Zanan-
lehden toimittajan kautta. Tämä toimittaja halusi haastatella 
häntä. Hän kertoi: Sano toimittajarouvalle, kuinka paljon teillä 

134 Kviani 2000, 30.
135 Ks. Pollack 2004, 330–331.
136 Esim. ks. ”We Are Writers.” (Wright 2001, 92.).
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on aikaa käytettävissä. Nyt minulla ei ole aikaa, minun täytyy 
mennä kotiin ja laittaa lapselleni ruokaa. Jos kuolen, lapsilla 
olisi ruokaa moneksi päiväksi.”137 

Yhteiskunnallisen painostuksen ja epäilyn vuoksi Iranin valtion 
turvallisuuspoliisin oli pakko paljastaa, että murhaajat olivat valtion 
palveluksessa. Ensin islamilaisten harhauttamat tiedotusvälineet väit-
tivät, että nämä murhat on järjestetty ulkomailta ja islamin tasavallan 
viholliset ovat tehneet ne. Myöhemmin pakon edessä paljastettiin, 
että valtion omat korkeat agentit ovat tehneet nämä teot.138

Adineh-lehden päätoimittaja ja kirjailija Faraj Sarkuhi, joka oli Mu-
hammed Reza Pahlavin aikana kahdeksan vuotta poliittisena vankina, 
kaapattiin ja siirrettiin vankilaan vuonna 1996.139 Hänet vapautettiin 
kansainvälisen painostuksen avulla vuoden kuluttua vangitsemisesta. 
Hän oli yksi niistä kirjailijoista, jotka yrittivät järjestää uudestaan riip-
pumattoman kirjailijaliiton Iranissa. Se oli kielletty vallankumouksen 
jälkeen ja osa sen jäsenistä oli vangittu. Kuten turvallisuuspoliisin ta-
pana oli, Sarkuhia syytettiin vieraista naissuhteista. Haluttiin peittää 
se, että hän olisi joutunut kiinni politiikan ja vapaan kulttuuritoi-
minnan vuoksi. Tällä kertaa hänet jopa yritettiin pakottaa menemään 
naimisiin Parvin Ardalanin kanssa. Hän oli naisaktivisti ja Sarkuhin 
ystävä. Islamilaiset levittivät tietoa, että Faraj Sarekuhi vangittiin mo-
raalisääntöjen rikkomisen vuoksi, eikä sen takia, että hän oli kirjai-
lija. Hänen vaimonsa oli ehtinyt lapsensa kanssa pakoon Saksaan ja 
kirjoitti, että hän ei hyväksy tätä avioliittoa. Hän tiesi kyllä hyvin, 
miksi valtio ja turvallisuuspoliisi yrittivät keksiä näitä huhuja. Faride 
Zabarjad, Faraj Sarkuhin vaimo kirjoittaa: 

137 Kaviani 2000, 40.
138 Kaviani 2000, 138–139.
139 Ks. Kaviani 2000, 67–69.
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”En ymmärtänyt, miksi turvallisuusministeri halusi pakottaa 
kaksi ihmistä naimisiin. Heille oli sanottu, että he voivat erota 
vähän ajan kuluttua. Mitä Farajin ja Parvinin naimisiinmeno ja 
ero olisivat hyödyttäneet valtiota?”140 

 Tällä avioliitolla oli kaksi merkitystä, joissa yksi oli tuomita Sar-
kuhi moraalisesta rikoksesta, koska hänellä oli vaimo ja lapsi. Toinen 
oli tuomita yksi naisaktivisti Parvin Ardalani ja tuhota hänen ja Faraj 
Sarkuhin maine. Parvin Ardalanin oli tämän seikan vuoksi piiloudut-
tava ja asuttava vähän aikaa piilossa Iranissa. Islamilaisilla agenteilla ei 
ollut vaikeaa keksiä moraalista valheita naisista, jotka yrittivät vaikut-
taa yhteiskunnan ja naisten asemaan.141

On itsestään selvää, että jos ei olisi molempia sukupuolia, ei syn-
tyisi lapsiakaan eikä ihmiskuntaa nykyisenlaisena olisi olemassa. Kaik-
ki tietävät, että ilman äitiä heitä ei olisi olemassa. Jos äiti ei olisi näh-
nyt vaivaa, ei lapsi olisi voinut elää ja kasvaa terveeksi. Tämä on syy, 
miksi äitiä kunnioitetaan Iranissa ja joskus äidille annetaan pyhä paik-
ka. Tästä ihmisten lyhyen elämätarinan jatkumisesta voidaan havaita, 
kuinka tärkeitä ovat naisten ja miesten paikat ihmiselämässä. Lapset 
eivät syntymänsä jälkeen selviä ilman äidinmaitoa tai sen korvikkei-
ta. He tarvitsevat äidinmaitoa niin kauan kunnes pystyvät syömään 
kiinteää ruokaa. Tämä imetyssuhde on niin tärkeä, että äidin ja lapsen 
tarpeet sekoittuvat toisiinsa. Steph Lawler kirjoittaa:”It is important 
to note that the needs of the mother are rarely explicitly considered 
in discussions of children’s needs.”142 Voidaan todeta, kuinka lapset 
ovat riippuvaisia äidistään. Yhteiskuntaa ilman naisten roolia ja syn-
nyttämistä ei ole olemassa. Vaikka lapset voivatkin kasvaa ilman äitiä, 
niin nainen tarvitaan synnyttämään lapsia. Esimerkiksi iranilaisessa 

140 Zabarjad 2001, 392.
141 Ks. myös Pollack 2004, 330–331.
142 Lawler 2000, 149.
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traditiossa ja kulttuurissa äidillä ja hänen nimellään on perheessä lähes 
pyhä asema, mutta tämä ei vaikuta naisten oikeuksiin perheissä.143

Iranissa on tapana vannoa asioita äidin maidon tai oman äidin 
hengen kautta. Iranissa varsinkin monille tytöille äiti on tärkeäm-
pi kuin isä, sillä lapset, myös pojat, viettävät suurimman osan ajas-
taan äidin kanssa. Kun isät aamuvarhain lähtevät työhön ja tulevat 
illalla myöhään kotiin, äiti huolehtii lapsista. Joskus isän työpaikka 
on kaukana ja voi käydä niin, että lapsi ei näe isäänsä päiväkausiin, 
viikkoihin tai jopa vuoteen. Tässä suhteessa naisella on sekä isän että 
äidin roolit lapsille. Iranin varhaisesta historiasta kerrotaan, että ku-
ninkaat, esimerkiksi Kyyros, (kuoli 528 e.a.a.) kunnioittivat äitejään 
paljon ja kuollessaan testamenttasivat määräyksen noudattaa kaikissa 
työssä äidin käskyjä. Historiassa on esimerkki kuninkaasta, joka istui 
virallisissa ja epävirallisissa tilaisuuksissa äidin alapuolella.144 Tämä äi-
din kunnioitus on kulkenut sukupolvelta toiselle ja nykypäivänäkin 
sekä köyhät että rikkaat kunnioittavat äitiä. Tämä kunnioitus on hy-
vin erilaista kuin tavallisen naisten asema ja oikeudet. Kun kuninkaat 
kunnioittivat äitejä, se ei tarkoittanut, että äidit olisivat olleet heidän 
kuninkaan paikalla ja pitäisi valtaa. Päinvastoin kuninkaalla oli valta 
ja äiti oli naisille kuuluvalla paikalla. Äidin kunnioitus oli formaalinen 
tapa.145 

Monissa poliittisissa iskulauseissa tai paljastuksissa mainitaan, että 
valtio on vahingoittanut raskaana olevia naisia Iranissa. Tällä tarkoi-
tetaan, että valtio on niin rikollinen, että se rankaisee odottavaa äitiä-
kin. Efat Mahbaz, iranilainen naisaktivisti ja vasemmistolainen, joka 
vietti monta vuotta islamilaisten vankiloissa poliittisen toimintansa 
takia ja asuu maanpaossa Saksassa, on paljastanut raskaana olevien 
äitien teloituksia. Hän kirjoittaa tapaamisestaan saksalaisen feminis-

143 Ks. myös Kadivar 1997, 66.
144 Hejazi 1992, 106.
145 Ks. Kar 1998, 8.
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tisen Emma-lehden päätoimittajan Alice Schwarzerin kanssa. Alice 
Schwarzer oli käynyt Iranissa 18.3.1979, neljä viikkoa vallanvaihdok-
sen jälkeen. Efat Mahbaz kirjoittaa, että Alice oli tuolloin Iranissa ja 
niin hänkin. Molemmat olivat ”Allahin valtiossa”. Alice Schwarzer oli 
aavistanut, mitä Iranissa on tulossa, mutta Efat Mahbaz kirjoittaa itse 
olleensa nuori ja täynnä taisteluvoimaa. Ehkä Alice Schwarzer näki 
Efatin tai ei, mutta hän näki ihmiset oudossa maassa, Allahin valtios-
sa. Hän näki iranilaiset, jotka vastustivat huiveja, itkivät lastensa me-
nettämistä, joutuivat ajatustensa vuoksi vankilaan ja joita kidutettiin. 
Hän näki, miten raskaana olevat naiset joutuivat teloitetuiksi ja miten 
kaduilla kivitettiin naisia.146 Toinen vasemmistolainen Bahram Rah-
mani on ideologialtaan aivan päinvastainen Efat Mahbazin ideologi-
aan verrattuna, mutta Rahmani tuo myös esiin kirjassaan islamilaisen 
tasavallan toiminnan naisia vastaan. Hän kirjoittaa, että Nowshah-
rin kaupungissa eräs raskaana oleva nainen teloitettiin prostituution 
vuoksi. Rahmanin mukaan äitiä tai raskaana olevaa naista ei saa tap-
paa ja jos joku valtio kuten Iran tekee näin, se on rikos ihmisyyttä 
kohtaan. 147 

Eliz Sanasarian kirjoittaa iranlaisista naisista:”Not all women, so-
cieties stressed the rights of women as their major goal.”148 Naiset ovat 
osa yhteiskunnan jäsenistä ja heidän oikeuksiaan voidaan pidä osana 
yhteiskunnan oikeuksia. Kun puhutaan yhteiskunnasta, tarkoitetaan 
sekä naisia että miehiä, ei vain naisia tai miehiä yksinään. Joskus ira-
nilaiset naiset ajattelevat, että heidän yhteiskunnallisten oikeuksien 
saanti riippuu monien muiden yhteiskunnan ongelmien ratkaisuista. 
He myös ajattelevat, että yhteiskunta on heidänkin ”pesänsä” ja sen 
eteen pitäisi taistella. Tämä on yksi yhteiskunnan velvollisuus, joka on 
annettu kaikille yhteiskunnan jäsenille.149 

146 Mahbaz 16.4.2002. [WWW-dokumentti.]
147 Rahmani 1993, 56.
148 Sanasarian 1985, 94.
149 Ks. esim. Kar 1998, 13.
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4.3. Naisten yhteiskunnallinen toiminta

Huomatessaan, että toiminta ja taistelu ovat tehokkaampia, jos naiset 
keskittyvät omien etujensa ajamiseen, he ryhtyvät toimintaan omien 
asioidensa ajamiseksi. Tätä voidaan kutsua naisten heräämiseksi. Sil-
loin naiset huomaavat tilanteen ja itsenäistyvät omaan taisteluunsa. 
Naiset ovat Iranissa taistelleet omien etujensa puolesta ilman omia 
naisjärjestöjä tai ylipäänsä ilman mitään järjestöjä. Tätä toimintaa 
voidaan nimittää itsenäiseksi, puolueista riippumattomaksi taisteluksi 
naisten puolesta.150 

Vaikka naiset ovat Iranissa taistelleet omien oikeuksien puolesta, he 
eivät toimi kuten länsimaiset feministit, jotka ovat keskittyneet tais-
teluun vain naisten oikeuksien puolesta. Iranissa omien oikeuksiensa 
puolesta toimivat naiset voidaan jakaa neljään ryhmään. Nämä neljä 
ryhmää ovat a) naiset, joiden keskuudessa vallitsee tietämättömyys, 
eivätkä he tunne naisten oikeuksia, b) naiset, jotka ovat liittyneet pat-
riarkaalisiin ryhmiin ja joiden toiminta on naistenvastaista, c) naiset, 
jotka tuntevat naisten oikeudet, mutta eivät yritä parantaa niitä ja d) 
naiset, jotka eri tavoin taistelevat omien oikeuksien puolesta.151 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu hyvin paljon naisia, jotka eivät 
tiedä omista oikeuksistaan, eikä heillä ole mahdollisuutta tuntea nii-
tä. Heitä on paljon ja heidän keskuudessaan hallitsee tietämättömyys. 
Köyhyys ja puutteellinen koulutus ovat estäneet heiltä omien oikeuk-
siensa tiedostamisen. Jos he oppivat tiedostamaan oman tilanteensa, 
heillä tulee olemaan suuri vaikutus naisten aseman muuttumiseen. 
Tällä ryhmällä voi olla myös negatiivinen rooli naisten aseman puo-
lesta taistelussa. Koska he ovat tietämättömiä, he voivat liittyä patriar-
kaalisten riveihin ja toimia jopa omia oikeuksiaan vastaan.152

150 Ks. myös Ghorashi 2003, 59.
151 Esim. Kar 2001, 88–94.
152 Ks. Kar 2001, 78–88.
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Iranissa monet naiset ovat hyväksyneet yhteiskunnan säännöt ja 
systeemin, eivätkä he itse halua esimerkiksi toimia naisten asioiden 
ja vapauden puolesta, koska tämä voi johtaa heidän syrjäyttämiseen 
tavallisesta elämästä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen perustyypistä on 
todettu: ”Perustavimman kokemuksen toisista ihmisestä saan ollessa-
ni kasvotusten heidän kanssa.”153 Tässä voidaan sanoa naisten toimi-
van naisia vastaan eli nainen on omia etujaan vastaan. Osa islamilaisia 
kannattavista naisista on jyrkästi torjunut naisten oikeudet ja vapau-
det. Iranissa on monia konservatiiviin kuuluvia naisia, jotka vaativat 
lisää naisiin kohdistuvia rajoituksia. On myös monia naisia, jotka ovat 
vapaamatkustajan roolissa. Vaikka he tietävät, että heitä alistetaan, he 
eivät toimi sitä vastaan, vaan odottavat muiden toimivan tämä alista-
mista vastaan. Pelko oman aseman muuttumisesta ja omaisuuden hä-
viämisestä ovat syitä, jotka vaikuttavat näiden naisten passiivisuuteen. 
Monet islamilaiset äidit ja opettajat kasvattavat lapset noudattamaan 
patriarkaalisia lakeja ja sääntöjä. Tällaisia naisia on paljon islamilaisis-
sa maissa ja Iranissa. Islamilaisessa maailmassa osa naisista puolustaa 
tiukkoja naisiin kohdistuvia rajoituksia, koska uskonto määrää niin ja 
he haluavat olla hyviä uskovaisia.154 

Toinen ryhmä, jotka ovat suoranaisesti toimineet naisten oikeuk-
sia vastaan, muodostuu naisista, jotka tietoisesti tai tietämättömyyden 
vuoksi ovat liittyneet naisten vihollisten riveihin. Nämä naiset suo-
jelevat ja auttavat pitämään patriarkaalista systeemiä pystyssä. Nämä 
naiset voivat tulla tietämättömien ryhmästä tai naisten vastaisista 
ryhmistä. Sellainen on Zeinabin sisarten ryhmä, jolla on velvollisuus 
kontrolloida naisia kaduilla ja julkisilla paikoilla. Zeinabin sisarten 
ryhmät koostuvat hyvin köyhistä naisista. Ääri-islamilaisuus on yleis-
tä. Osa naisista oli ennen vallankumousta ja sen aikana prostituoituja. 
Vallankumouksen jälkeen he muuttivat suuntaa ja liittyivät hallituk-

153 L. Berger & Luckmann 1994, 39.
154 Ks. esim. Kar 2001, 98–99.
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sen riveihin ja palvelivat islamilaisia kaduilla ja vankiloissa. Näitä nai-
sia käytetään toisia naisia vastaan. Zeinabin sisarten on itse näytettävä 
hyvää esimerkkiä ja oltava islamilaisten naisten symboleina. Funda-
mentalistiset patriarkaaliset islamilaiset ovat käyttäneet heitä hyväksi 
miesten ja islamilaisten vallan puolustamisessa. 155 Heidän joukossaan 
on myös koulutettuja naisia. He yrittävät vaikuttaa naisiin niin, että 
nämä noudattaisivat islamilaisia sääntöjä ja sitä kautta patriarkaalisia 
lakeja. Zeinabin sisarilla on suuri vaikutusvalta esim. kouluissa. Hyvä 
esimerkki on rouva Aqajan. Hän on 45-vuotias lukion opettaja Fa-
temiehin tyttöjen lukiossa. Hän kertoo mielipiteensä sanomalehden 
toimittajalle, joka kysyi häneltä, mitä mieltä hän on tyttöjen pääsystä 
katselemaan jalkapalloa. Hän sanoo: 

”Islamilaisten yhteiskunnan säännöt eivät hyväksy naisten ei-
vätkä varsinkaan nuorten tyttöjen katsovan stadionilla jalka-
palloa tai muuta urheilua. Koska nuoret katselijat eivät nou-
data sääntöjä, on mahdollista, että naiskatsojat loukkaantuvat. 
Vaikka katsomossa paikat olisivat erikseen, se ei onnistu, koska 
aina jotkut varsinaiset häiriköt yrittävät halventaa naisten kun-
niaa.”156 

Tässä puheessa on kaksi merkitystä. Yksi on islamilaisten sään-
töjen puolustaminen ja toinen on naisten ”suojelemisen” retoriikka, 
jolla yritetään puolustaa islamilaisia sääntöjä. Pelottelemalla saadaan 
kansa uskomaan, että naisten oleskelu katsomossa on heille ja heidän 
kunnialleen vaarallista. Islamilaisia ja patriarkaalisia lakeja yritetään 
saada toteutumaan uhkaamalla. Ensin islamilaiset paisuttelevat yh-
teiskunnan vaaroja naisia kohtaan ja sitten heidän toimintaansa ra-

155 Ks. myös French 1993, 86.
156 Azad 3.2.2002, Raportti. Dokhtarani ke ba lebase pesaraneh be estadiomeh fot-
bal miravand. [WWW-dokumentti].
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joitetaan. Islamilaiset ovat yli 20 vuotta hallinneet Irania ja yrittäneet 
kaikin keinoin kuten painostuksella ja aivopesun avulla muuttaa ih-
misten ja varsinkin nuorten käyttäytymistapoja. He eivät kuitenkaan 
ole onnistuneet, vaan nuoret ovat nousseet barrikadeille heidän sään-
töjään vastaan.157

Kolmanneksi voidaan tuoda esiin naisia, jotka ovat läheisessä yhte-
ydessä valtion islamilaiseen järjestelmään. Nämä naiset ovat toimi-
neet islamilaisen tasavallan riveissä ja heillä oli luottamusta niin, että 
he pääsivät valtion ja islamilaisen tasavallan koneistoon. Nämä nai-
set eivät vastusta patriarkaalista järjestelmää. Osa heistä haluaa vain 
muuttaa joitakin lakeja ja sääntöjä, mutta heidän päämääränään ei 
ole muuttaa koko yhteiskunnan järjestelmää. Yleensä nämä naiset, 
esimerkiksi entisen presidentin Aliakbar Hashemi Rafsanjanin tytär 
Faezeh Hashemi Rafsanjani, ovat puhuneet monien naisten oikeuksi-
en puolesta kuten naisten oikeudesta harrastaa urheilua. Hän oli myös 
Zan (Nainen) -lehden päätoimittaja, mutta tämän lehden toiminta 
lakkautettiin 7.4.1999. Fadaianin enemmistön julkaisema Kar-lehti 
kirjoitti tästä tapahtumasta:

”Zanin lakkauttaminen aloitti uuden hyökkäykseen lehdistöä 
vastaan. Mutta miksi lakkauttamiset aloitettiin Zan-lehdestä? 
Ensinnäkin: on hyvin realistista, että Zan-niminen päiväleh-
ti, jonka kirjoitukset eivät ole vallalla olevan systeemin mielen 
mukaisia, saa paljon lukijoita. Se oli kuin roska vanhoillisten 
silmässä. Toiseksi: Zanin toimittajat ovat itse osa valtiollista 
järjestelmää ja he ovat näiden vuosien aikana huomanneet sen 
todellisen luonteen. Heille ei ole annettu niin paljon oikeuksia 
kuin he olisivat halunneet.”158 

157 Vrt. Kar 1998, 68.
158 Kar (Fadaian enemmistö) no 205, 14.4.1999, Miksi terä osoitti ”Zania”?
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Myöhemmin Faezeh Hashemi esitti rohkeasti, että jos vallanku-
moussyyttäjästä huolimatta jokin kirjapaino painaa lehden, hän jul-
kaisee sen.159 Tämä osoittaa, kuinka paljon hänen isällään oli valtaa 
niin, että hänen tyttärensä voi toimia omin päin. Tämä naisten puo-
lustaminen on Rafsanjanin perheessä peräsin heidän isänsä politiikas-
ta. Rafsanjani oli taitava poliitikko, jonka puheet seurasivat tapahtuvia 
muutoksia. Vallankumouksen jälkeen hän puhui Teheranin perjan-
tairukouksissa aina yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, mutta hänen pre-
sidenttikaudellaan tavallisten ihmisten taloudelliset olot huononivat, 
koska hän devalvoi Iranin rahayksikön. Tämä aiheutti köyhien ase-
man heikkenemistä ja rikkaiden rikastumista.160 

Rafsanjanin tyttärestä tuli myöhemmin ilmi, että häntä loppu-
jen lopuksi kiinnosti vain oma valta ja toimiminen koko järjestelmän 
puolesta. Aliakbar Hashemi Rafsanjani on ollut eri tavoin vallassa val-
lankumouksen alusta lähtien. Hän oli useita vuosia parlamentin pu-
hemies, sitten kaksi kautta presidentti ja nyt Shorai-e tashkhise masla-
hate nezamin johtaja.161 Rafsanjani on ihmisten keskuudessa vihattu. 
Häntä syytetään monista Iranin islamilaisen tasavallan tapahtumista, 
kuten Iranin ja Irakin välisen tuhoisan sodan jatkumisesta, toisinajat-
telijoiden ja puolueiden tuhoamisesta ja vankilassa olevien vankien 
tappamisesta. Hänen presidenttikautensa aikana pantiin toimeen ve-
rinen poliittisten vankien puhdistus (vuonna 1988), jossa tapettiin 
useita tuhansia vankeja. Myös monia tunnettuja ja tuntemattomia 

159 Kar (Fadaian enemmistö) no 206, 28.4.1999, Zan-sanomalehden vastaava joh-
taja: Jos yksi painopaikka painaa lehden, se julkaistaan.
160 Ks. myös Rubin 1985, 99.
161 Tämä tarkoittaa suomeksi ”Islamilaisen tasavallan etuja puolustava neuvosto” 
eli sen tehtävä on puolustaa koko islamin tasavallan järjestelmää. Tämä johtajien 
järjestö on islamilaisen tasavallan eräs tärkeimmistä valtaelimistä. Sen tehtävä on 
valtion strateginen suunnittelu. Neuvosto on hierarkiassa toinen heti islamilaisen 
johtajan jälkeen.
162 Katzman 2001, 89–90.
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toisinajattelijoita tapettiin ulkomailla hänen presidenttikautensa aika-
na. Myöhemmin paljastui, että Iranin salainen turvallisuuspoliisi oli 
tehnyt nämä operaatiot eri puolilla maapalloa toimineita iranilaisia 
oppositioryhmiä vastaan. 162 

Huolimatta siitä, että Rafsanjanin tytär yritti näyttää modernilta 
islamilaiselta ja puhua naisten puolesta ja tyttöjen oikeuksista, hän 
ei voinut irtautua isästään ja hänen politiikastaan. Iranin kuudennet 
eduskuntavaalit pidettiin 20. helmikuuta 2000. Vaalikampanjan ai-
kana Sobehe Emruz (”tänä aamuna”) -niminen uudistusmielinen sa-
nomalehti – joka lakkautettiin myöhemmin – paljasti, että Faezeh 
Rafsanjani puolusti omaa isäänsä ja sanoi, etteivät hänen isänsä vas-
tustajat tunne hänen isänsä oikeita ja arvokkaita ominaisuuksia. Tämä 
oli vastaus niille opiskelijoille, jotka ajattelivat, että jos Aliakbar Has-
hemi Rafsanjanin pääsisi parlamenttiin, hän estäisi poliittisten uudis-
tusten etenemisen. Kun hän oli ehdokkaana, eivät ihmiset äänestäneet 
häntä. Teheranin vaalipiirin äänestäjät näyttivät, kuinka he vihaavat 
tätä Iranin toista johtajaa. Hän jäi Teheranissa 31. sijalle, eikä päässyt 
parlamenttiin vaalien ensimmäisellä kierroksella. Tämä oli suuri tap-
pio vanhoillisille ja salaperäiselle henkilölle, Aliakbar Hashemi Raf-
sanjanille itselleen. Myöhemmin hänet yritettiin vaalipetoksen avulla 
nostaa 20. sijalle, mutta kansalaiset ja etenkin opiskelijat vastustivat 
tätä huijausta. 163 Aliakbar Hashemi Rafsanjani ja osa vanhoillisista 
halusi hänestä tulevan uudelleen parlamentin puhemiehen, mutta uu-
distusmieliset ja monet muut ihmiset vastustivat tätä. Tämän tappion 
jälkeen hän vetäytyi vapaaehtoisesti ehdokkuudesta, mutta jäi mer-
kittäväksi vaikuttajaksi kulissien taakse. Faezeh Hashemi Rafsanjanin 
puolue, Hezbeh kargozaran sazandegi164 kärsi tappion näissä eduskun-

163 Ks. Wright 2001, 296.
164 Teknokraattinen puolue, joka perustettiin Hasemi Rafsanjanin ollessa president-
tinä ja joka toimi hänen ohjelman ja taloudellisten uudistusten puolesta. He erosivat 
vanhoillisten valtiosiiven taloudellisesta ohjelmasta, jonka vanhoilliset katsoivat si-
sältävän paljon kapitalismia ja länsimaisuutta, joka ”heikentää” köyhien asemaa.
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tavaaleissa ja hän joidenkin kumppaneidensa kanssa on tällä hetkellä 
sivussa Iranin politiikasta.165 

Jotkut näistä vallassa olevista naisista ovat olleet osa islamilaista 
koneistoa, joka on vastuussa iranilaisten naisten alistamisesta vuosien 
ajan. Vaikka nämä naiset näyttävät joskus toimivan ja puhuvan naisten 
oikeuksien puolesta, heidän toimintansa on loppujen lopuksi sellaista, 
että se ei vaaranna patriarkaalista järjestelmää. Näin on tehnyt esimer-
kiksi juuri Faezeh Hashemi Rafasanjani puolustaessaan oman isänsä 
valtaa. Poliitikkona ja naisaktivistina hän tietää, että hänen isällään on 
ollut suuri rooli islamilaisen tasavallan rakentamisessa. Faezeh Hashe-
mi Rafasanjanin toiminta voidaan tulkita niin, että naisten oikeuksien 
puolustaminen on vain retoriikkaa. Päämäärä on saada millä keinoin 
tahansa valtaa ja myös pysyä vallassa. Tämä toiminta ei muuta naisten 
asema niin, että he saisivat todella osan vallasta. Se vaarantaisi masku-
liinisesta valtaa ja sitä islamilaiset naiset eivät voisi hyväksyä, vaan he 
vetäytyisivät tällöin kokonaan ja vastustaisivat tätä toimintaa.166 

Khomeinin ja hänen ajatustensa puolesta toimineet Iranin islami-
laiset naiset ovat saaneet enemmän mahdollisuuksia kuin ne tavalliset 
naiset, jotka ovat tämän toiminnan ulkopuolella. Valtiolliseen toimin-
taan osallistuvat naiset ovat hyvin pieni joukko koko Iranin miljoo-
nista naisista. Nämä naiset, jotka ovat parlamentissa ja lähellä valtion 
päämiehiä, ovat osa patriarkaalista järjestelmää. He ovat vaikuttaneet 
yhteiskunnan tilanteeseen islamilaisten hyväksi. Osa heistä on van-
hoillisten puolella ja osa taas uudistusmielisen papiston ja muiden is-
lamilaisten puolella. He eivät voi paljonkaan poiketa oman ryhmänsä 
ideologiasta. Jos he arvostelevat islamia, heille ei enää anneta mahdol-
lisuuksia toimia valtion piirissä ja heidät syrjäytetään asemistaan.167

Kaikki islamilaiset naiset eivät ole patriarkaalisen systeemin puo-
lella. Osa näistä naisista, jotka vaativat uudistuksia Iranin islamilaises-

165 Vrt. Pollack 2004, 249–253.
166 Ks. Kar 2001, 230.
167 Vrt. Kadivar 1997, 11.
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sa tasavallassa, yrittävät oman ideologian kautta taistella ja vaikuttaa 
naisten asemaan. Näillä naisilla ei ole helppoa, koska he itse ovat osa 
islamilaista systeemiä ja ovat islamilaisia. Heidän pitäisi samaan aikaan 
toimia islamin puolesta ja myös vaatia naisten aseman parantamista. 
Näitä naisia on Iranissa paljon ja heitä on ollut jopa kansanedustajana. 
Yksi heistä oli Jamilaeh Kadivar, teheranilainen kansanedustaja vuo-
teen 2004 saakka. Hän kuuluu islamilaisen tasavallan uudistusmie-
lisiin. Kadivar puhui 4.2.2002 Saarin kaupungissa Pohjois-Iranissa 
tilaisuudessa otsikolla ”naisten kunnia”: ”Vielä on paljon ongelmia ja 
laillisia ja oikeudellisia esteitä naisten yhteiskunnalliselle aktiivisuudel-
le.”168 Vaikka Jamila Kadivar tässä kertoo vielä olevan ongelmia, hän 
tarkoittaa, että jotkut asiat ovat jo parantuneet. Hän itse kannattaa 
islamilaisia oppeja. Toisaalta hän on ollut osa valtiota ja parlamentin 
jäsen.169 

Kuitenkaan ratkaisevia asioita ja muutoksia naisten eduksi ei ole 
juuri tapahtunut. Naisten asema taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti 
on samanlainen kuin ennen. Naisten työnteko riippuu hänen per-
heensä ja miesten mielipiteestä. Naiset eivät edelleenkään voi toimia 
korkeilla johtopaikoilla eivätkä he ole edes saaneet takaisin sitä, mitä 
pinnallinen reformi ennen vuoden 1979 vallankumousta sai aikaan. 
Naiset voivat laulaa, mutta Iranissa he voivat laulaa vain toisille naisil-
le, sillä miehet eivät saa osallistua naislaulajien konserttiin. Esimerkiksi 
helmikuussa 2002 pidettiin musiikkifestivaalit, joilla esiintyi musiik-
kiyhtye nimeltään Pari Zanganeh. Lehti-ilmoituksessa mainostettiin 
ryhmän tilaisuutta vain naisille. Näissä valtion antamissa puitteissa, 
kuten valtion hallinnossa toimivilla naisilla on omat rajoituksensa. He 
eivät voi mennä liian pitkälle niin, että he seuraisivat omaa aatemaa-
ilmaansa ja ideologiaansa. Jamileh Kadivar sanoo: ”Islamilainen val-
lankumous on järjestänyt yhteiskunnassa terveen ympäristön naisten 

168 Akhbare-rooz 5.2.2002. Jamileh Kadivar nemayandeh Teheran: Moshkelat qan-
uni v hoquqi barayeh faaliyateh zanan dar jamee vojud dard. [WWW-dokumentti]. 
169 Ks. Kadivar 1997, 9–11.
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aktiivisuudelle ja naisten itsetunto on niin kehittynyt, että he voivat 
ottaa vastaan suuriakin haasteita.”170 

Tämä ei ole naisten vastaista puhetta, mutta islamilaiset ”vallan-
kumoukselliset” eivät juurikaan tuomitse niitä tekoja, jotka ovat aihe-
uttaneet naisille paljon ongelmia. He ovat ristiriitaisessa tilanteessa ja 
yrittävät uskonnon tulkinnan avulla saada naisille oikeuksia. Tähän 
asti he eivät ole arvostelleet Khomeinin naisia vastaan kohdistuneita 
käskyjä eivätkä tekoja. Nämä naiset yrittävät kuitenkin vastustaa van-
hoillisia tulkitsemalla asioita toisin kuin Khomeini tarkoitti. Kadivar 
kertoo Zan171-nimisessä kirjassaan: 

”Onneksi imaami Khomeinin ajatukset ja sen myötä islami-
lainen vallankumous sai aikana kvantitatiiviset muutokset 
suhtautumisessa naisiin. Imaamin ajatukset rikkoivat tietämät-
tömyyden verhon ja siten syntyi uusi poliittinen, vallankumo-
uksellinen aalto Iranissa, koko [Lähi-idän] alueella ja maailmas-
sa. Tämä uusi aalto vaikutti positiivisesti naisten aktiivisuuteen. 
Islamilaiset lait saivat suurta kannatusta maailman puolihiljais-
ten eli naisten keskuudessa.”172

Jamileh Kadivarin mukaan Khomeinilla oli positiivinen vaikutus 
naisten asemaan. Ajatollah Khomeinin vallan alussa teloitettiin nai-
nen, joka kuului Muhammed Reza Pahlavin hallitukseen ja oli ensim-
mäinen naisministeri Iranissa.173 Hän oli opetusministeri Farokhru 
Parsa ja voidaan sanoa, että hänet surmattiin ministerinä olon vuok-
si.174 Hänen lisäkseen monia muita naisia tapettiin ja heitä kidutettiin 

170 Akhbare-rooz 5.2.2002. Jamileh Kadivar nemayandeh Teheran: Moshkelat qan-
uni v hoquqi barayeh faaliyateh zanan dar jamee vojud dard. [WWW-dokumentti].
171 ”Zan” on persiankielinen sana ja se tarkoittaa naista.
172 Kadivar 1997, 63.
173 Parsipur 1996, 74.
174 Diba Pahlavi 2003, 174–175.
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vankilassa. Nämä naiset olivat osallistuneet vallankumoukseen ja ol-
leet mukana kaatamassa shaahin valtajärjestelmää. Osa heistä oli Kho-
meinin karkotusta vastaan ja oli toivottamassa hänet tervetulleeksi ta-
kaisin, mutta monet heistä tapettiin, koska he edustivat eri puolueita 
tai politiikkaa kuin Khomeinin ja hänen kannattajiensa politiikka. 
Voidaan ymmärtää niidenkin naisten tilannetta, jotka eivät suoraan 
voi arvostella Khomeinin ja islamin tasavallan korkeiden johtajien 
ajatuksia ja toimintoja, sillä Iranissa rangaistaan ankarasti niitä ihmi-
siä, jotka avoimesti arvostelevat Khomeinin ja uskonnollisen johtajan 
toimintaa.175

Iranissa on olemassa myös sellaisia islamilaisia naisia, jotka ovat 
poliittisesti kansallisella ja liberaalilla linjalla. Heillä ei juuri ole mah-
dollisuuksia osallistua valtiolliseen politiikkaan, koska heidät laske-
taan kuuluvaksi oppositioon. Heillä ei ole juuri mahdollisuuksia aset-
tua ehdokkaaksi ja tulla valituksi parlamenttiin. Naisministereitä ei 
Iranissa ole ollut vallankumouksen jälkeen lainkaan, vaikka nykyisen 
presidentin Muhammed Khatamin vaalipuhetta tulkittiinkin niin, 
että ministereiden joukkoon tulee myös naisia. Hän ei kuitenkaan ni-
mittänyt naisministereitä.176

Neljännessä ryhmässä ovat ne naiset, jotka ovat itsenäisesti ottaneet 
esiin naisten asioita. Kirjailijat ja naisoikeusaktivistit ovat kirjoittaneet 
naisasiasta ja naisten toiminnasta. Kirjailija Simin Behbahani tuo ru-
noissaan esiin omia naisellisia ominaisuuksiaan. Shahernush Parsipour 
kertoo kirjassaan Khaterat-e zendan (vankilan muistot) omista koke-
muksistaan shaahin ja Khomeinin vankiloissa. Frogh Faroghzad on 
kuuluisa runoilija, joka esimerkiksi kertoo kriittiseen sävyyn omasta 
nuorena solmitusta avioliitostaan. Hän oli kirjailija, joka puolusti nais-
ten oikeuksia, mutta hän ei ollut minkään naisjärjestön jäsen. Naiset 

175 Ks. Hämeen-Anttila 1999, 92–93.
176 Ks. Ghorashi 2003, 73.
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kirjoittavat ja toimivat naisten puolesta ja heidän toimintansa on hy-
vin luonnollista ja itsenäistä reagointia erilaista naisten sortoa vastaan. 
Suuri osa on niitä, jotka joka päivä valittavat omille naapureilleen 
huonoa asemaansa. Suurin osa heistä ei osaa lukea eikä kirjoittaa; he 
”huutavat” hiljaisella äänellä, että heitä sorretaan perheessä ja yhteis-
kunnassa, koska he ovat naisia. Vaikka nämä äänet eivät suoranaisesti 
juuri liikuta yhteiskuntaa, ne vaikuttavat paljon naisliikkeeseen. Ly-
hyet, jopa tiedostamattomat valitukset voivat vaikuttaa heidän tyttä-
riinsä ja myöhemmin nämä lapset mahdollisesti taistelevat järjestöissä 
omien etujensa puolesta. Monet äidit kertovat vihaisena ja väsyneenä 
omille lapsilleen ja muille, että me olemme naisia ja tiedämme parem-
min omat ongelmamme, vain itse tunnemme omat ongelmamme ja 
voimme ymmärtää toisiamme.177 

Iranissa on tapana, että naiset kertovat muille naisille omista asi-
oistaan kuten aviomiesten ankarasta käytöksestä heitä kohtaan. Tämä 
on terapiaa omien haavojen parantamiseksi ja sitä kutsutaan Iranissa 
termillä dadrde del kardan.178 Jos naisiin kohdistuu perheväkivaltaa, 
he yleensä kertovat siitä toisille naisille ja toiset yrittävät rauhoittaa 
ja osoittaa sympatiaa uhria kohtaan. Naiset ja äidit kertovat omista 
ongelmistaan omille naimisissa oleville tyttärillensä, koska he tietävät, 
että tyttäret pitävät salaisuudet, eivätkä paljasta niitä vältäen aiheut-
tamasta äidille lisää ongelmia. Tämä toiminta on naisten keskinäistä 
ja he tämän avulla suojelevat itseänsä ja myös levittävät uutisia naisia 
vastaan tapahtuvista asioista perheissä. Tätä voidaan kutsua hiljaisten 
äänten verkostoksi, joka vaikuttaa naisten asemaan Iranissa. Tästä ai-
heesta Iranissa ilmestyvä naisten aikakausilehti Fasle zanan (englan-
niksi Th e season of women) julkaisi neljännellä ja viidennellä luokalla 
olevien tyttöoppilaiden kirjeitä. Lapsista kaksi olivat sisarukset Sahar 
ja Sara ja he kirjoittivat äidistään, joka murhattiin Mashhadin kau-

177 Ks. Kar 2001, 36.
178 Tämä tarkoittaa sisäisten ongelmien kertomista toisille.
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pungissa tehdyissä ”katunaisten” sarjamurhissa. He valitsivat omaan 
kirjoitukseensa otsikon, jonka aikakausilehti oli kääntänyt englannik-
si ”How will the downs of the future break?”. Sahar kirjoittaa: 

”Me pidimme paljon äidistämme, koska meillä ei ollut isää. 
Niin kauan kun muistan, äiti ja täti kertovat meillä olleen hy-
vän elämän. Isä oli sotilas ja äiti kotirouva. Täti sanoi, että joka 
vuosi muutimme uuteen kaupunkiin. Tätä jatkui kunnes tu-
hoisa huumeriippuvuus tarttui meihin. Isä tuli riippuvaiseksi 
huumeista ja hän menetti työnsä.”179 

Hiljainen verkosto toimii näin: ensin perheessä tyttö näkee tai 
kuulee äidiltä ja muilta naisilta, mitä tapahtuu naisille. Myöhemmin, 
jos järjestyy sopiva aika ja paikka, hän tuo esiin näitä tapahtumia eri 
tavoin kuten tässä esimerkissä, jossa peruskoululainen kirjoitti lehteen 
oman äitinsä elämästä. Nämä tytöt eivät tiedä, mitä ovat feminismi 
tai naisten järjestöt, mutta he toimivat naisten oikeuksien puolesta. 
He tuovat esiin sen, miten heidän äitinsä teki työtä heidän elämänsä 
puolesta ja miten äidin murhan jälkeen heidän tätinsä huolehti heistä 
taloudellisista ongelmista huolimatta. Tädin aviomies oli virkamies, 
jonka tulot eivät ole suuret, mutta täti huolehti silti neljästä lapses-
ta.180 

Iranin yhteiskunnassa on monia Saroja, Sahareita ja heidän äite-
jään, jotka kertovat toisille omista ongelmistaan ja tämän verkoston 
kautta ruokkivat niitä potentiaalisia voimia, jotka tulevaisuudessa voi-
vat muuttua aktiivisiksi ja voimakkaiksi. Ilman näitä naisia ei mitään 
yhteiskunnallisia ongelmia paljastu. He tekevät työtä, johon monet 
naiset eivät pysty tai jota he eivät osaa tehdä niin kuin nämä ihmiset 
tekevät. Naisaktivistit yrittävät päästä näiden hiljaisten naisten ver-

179 Sahar & Sara 2002, 42–45.
180 Sahar & Sara 2002, 42–45.
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kostoinin sisään ja ohjata ja vaikutta heidän toimintaansa, koska he 
tietävät kuinka hyödyllinen ja voimakas tämä verkosto on. Sen vuoksi 
naisten aikakauslehti tuo esiin nämä naisten ja tyttöjen kertomukset 
ja kirjoitukset.181

Naisten toiminta omien asioidensa puolesta ei ole ollut helppoa 
niille naisille, jotka ovat heränneet ja vaatineet naisten aseman paran-
tamista. Hamahang182-lehti, joka ilmestyy Yorkin183 yliopistossa, tuo 
esiin naisaktivisti Mehrangiz Karin. Hän on kertonut, että feminis-
min lähestyminen Iranissa on hyvin vaarallista ja siitä seuraa kuolema 
ja skandaali.184 Monet näkevät feminismin vääränä tienä naisille ja 
yrittävät estää heidän toimintaansa, Mehrangiz Kar kertoo. Patriar-
kaalisessa yhteiskunnassa naisten taistelu ei ole helppoa, sillä yksi sen 
tavoite on kritisoida niitä sääntöjä ja tapoja, jotka alistavat naisia. 
Nämä säännöt ja tavat ovat olleet vallalla yhteiskunnassa monen sa-
dan tai tuhannen vuoden ajan. Universaalinen ajattelutavan mukaan 
naisten oikeudet eivät ole erillisiä miesten oikeuksiin nähden. Nayerh 
Tohidi kertoo, miten vuonna 1979 naiset järjestivät Teheranissa mie-
lenosoituksen naisten päivän vuoksi ja naisten oikeuksien ja vapauden 
puolesta. He käyttivät iskulauseita kuten ”vapaus ei ole länsimainen, 
eikä itämainen, vaan se on kansainvälinen.”185 Tämä iskulause oli 
suunnattu niitä Hezbollahin kannattajia vastaan, jotka tulkitsivat va-
pauden länsimaiseksi ja toimivat sitä vastaan. Kun islamilaiset taiste-
livat länsimaista kulttuuria vastan, he lukivat siihen monet vapaudet, 
jotka kuuluvat länsimaiden kulttuuriin. Heidän mukaansa islamissa 
on parempi elämä. Vapaudet, jotka ovat peräisin länsimaista, pilaavat 
perheiden ja koko yhteiskunnan elämän. Toisaalta juuri naiset huo-

181 Vrt. Kousha 2002, 3.
182 Iranilaiset opiskelijat julkaisevat tätä naisten asioita käsittelevää lehteä Kanadassa.
183 Kanadalainen yliopisto.
184 Hamahang (Feminist in Iran) March 2001, 1.
185 Tohidi 2001, 3.
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masivat ennen kuin jotkut muut nykyään oppositiossa olevat ryhmät 
islamilaisten huijauksen vapauksiin nähden.186 Tuolloin monet naiset, 
jotka itsenäisesti toimivat naisten oikeuksien puolesta, huomasivat, 
kuinka tämä uusi, fundamentalistinen järjestelmä rajoittaa ja syrjäyt-
tää naisia, heidän elämäänsä ja työtä. Monet naiset, jotka taistelivat 
puolueiden mukana, eivät vielä lähteneet näiden naisten vaatimuksiin 
mukaan 100 %:sesti. Jotkut puolueet ja naiset olivat eri mieltä näiden 
naisasianaisten kanssa, koska he ajattelivat taistelun tulevan eri suun-
nasta kuin vain naisten oikeuksien puolesta.187

Patriarkaalinen järjestelmä ei kuitenkaan tunnusta naisille samoja oi-
keuksia kuin miehille. Konfl ikti syntyy, kun naiset eivät halua luopua 
omista vaatimuksistaan. Monet naiset ovat loukkaantuneet kaduilla, 
kun he ovat eri tavoin rikkoneet tahallaan islamilaisten sääntöjä mm. 
naisten pukeutumisesta ja meikkaamisesta. Iranissa on naisia, jotka 
käyttävät huivia siten, että otsa ja osa hiuksista näkyvät. Islamilaiset 
vihaavat tätä ja monet naiset ovat joutuneet vaikeuksiin sen vuok-
si. Lisäksi monet nuoret tytöt ja naiset käyttävät erivärisiä vaatteita, 
koska he haluavat arvostella islamilaisten pakotteita, joiden mukaan 
naiset saavat käyttää vain mustia vaatteita. Iranilaiset naiset siis kek-
sivät erilaisia keinoja rikkoa heihin kohdistuvia islamilaisia sääntöjä. 
Tämän seurauksensa he ovat joutuneet islamilaisten poliisien ja puo-
lisotilaallisten islamilaisten fundamentalistien käsiin. Heidän kasvoil-
leen on heitetty happoa tai heitä on puukotettu. Naiset ovat joutuneet 
vankilaan tai saanet raipparangaistuksia, koska he eivät ole pukeutu-
neet islamilaisten sääntöjen mukaan.188

Pukeutuminen islamin lakien mukaan nähdään osana identiteet-
tiä. Tiina Palosen haastattelema musliminainen kertoo: ”Me olemme 

186 Ks. esim. Wright 2001, xiv.
187 Vrt. Kar 1997, 33–35.
188 Ks. Kar 1997, 302.



336 Iranin naisten asema

timantteja, ja timantit eivät loju kaikkien katseltavina ja kosketeltavi-
na.”189 Tämän mukaan he haluavat pukeutumisen avulla olla turvassa 
miesten katseilta. Tästä voi päätellä, että nainen on tavara ja esine, 
jonka mies omistaa, eikä kukaan muu voi häntä edes katsella. Ää-
rimuslimimiehet puolestaan väittävät, että nainen on muslimimaail-
massa kodin kuningatar. Tämä voidaan tulkita pelkäksi retoriikaksi, 
eikä se todellisuudessa pidä paikkaansa. Iranissa voi jopa olla niin, 
että nainen ei voi edes juoda lasillista vettä ilman miehensä lupaa. 
Islamilaiset naiset joskus itse puolustavat näitä heitä rajoittavia sään-
töjä. Jos pukeutuminen tuo naisille turvallisuutta kodin ulkopuolella, 
millaista on kodin sisäpuolella. Suurin osa aviomiesten, isien tai vel-
jien väkivallasta ja raiskauksista tapahtuu yleensä kodin sisäpuolella. 
Marilyn French puhuu naisiin kohdistuvasta väkivallasta kodin sisällä 
ja siitä, miten ne samaan aikaan pääsevät tiedotusvälineisiin. Tästä 
esimerkkinä ovat naisiin kohdistuva väkivalta ja alistaminen oman 
kodin sisäpuolella. Miesten maskuliininen vallankäyttö ei liity vain 
vieraiden miesten ja naisten välisiin suhteisiin. Yleensä naisten huono 
kohtelu alkaa omasta kodista. Jo pikku tyttö voi joutua epäinhimilli-
sen ja väkivaltaisen kohtelun uhriksi. Koska naiset nähdään miestensä 
omaisuutena, jotkut miehet kuvittelevat, että heillä on vapaus ja oike-
us tehdä naisille mitä he haluavat. Yhteiskunnan sääntöjen ja lakien 
ollessa miesten laatimia miesten toiminta naisia vastaan on helppoa. 
Niinpä French kirjoittaa:

”Lehdistö ja muut tiedotusvälineet suhtautuvat miesten väki-
vallan tekoihin, kuten vaimon tai tyttöystävän raiskaamiseen, 
pahoinpitelyyn ja tappamiseen, tai lapsiin (usein tyttöihin) 
kohdistuvaan insestiin yksittäisinä hairahduksina.”190 

189 Palonen 1999, 184.
190 French 1993, 24.
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Tämän takia kodit ovat yleensä huonoja turvapaikkoja naisille. Jos 
tiedotusvälineet toisivat esiin edes osan naisiin kohdistuvasta väkival-
lasta, harhakäsitys naisten turvallisuudesta poistuisi. Naisiin kohdis-
tuva uhka vaarantaa vapaudet ja oikeudet elää ja pukeutua vapaasti. 
Ihmiset on tarkoitettu elämään vapaana, heidän ei pitäisi pakolla ja 
turvallisuuden vuoksi käyttää eri vaatteita. Jos nainen joutuu aina ra-
joittamaan omaa elämäänsä, sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteu-
du koskaan. Sen sijaan miesten valta lisääntyy. Naiset ovat itse oman 
kohtalonsa luojia. Jos he aina antavat periksi ja noudattavat miesten 
luomia lakeja ja sääntöjä, naiset jäävät kehityksessä miehiä jälkeen. 
Naisten pukeutuminen islamilaisissa maissa on yksi pakote naisia 
kohtaan. Afganistanin talibanien, Iranin islamilaisten sekä muiden 
kiihkoislamilaisten vallanpitäjien ensimmäiset määräykset koskivat 
naisten pukeutumista.191

191 Skaine 2002, 22.
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5. Naiset, muutos ja puolueet Iranissa

Iranissa yhteiskunta ja sen politiikka muuttuvat ajan mukaan. Iran on 
muiden maailman maiden kaltainen ja se saa vaikutuksia muistakin 
kulttuureista. Länsimainen kulttuuri pääsee Iraniin teollisuuden ja 
tuotteiden mukana. Tiedotusvälineet, kirjallisuus ja tieteet ovat myös 
vaikuttaneet Iraniin. Naiset ovat ottaneet Iranissa käyttöön feministi-
set käsitteet, koska feminismi on maailmanlaajuinen käsite, eikä sillä 
ole rajoja. 

Iranissa tiukka islamilainen fundamentalistinen järjestelmä on 
pysäyttänyt Iranin yhteiskunnan. Niin kuin aiemmin todettiin, yh-
teiskunnan iloisuutta on rajoitettu niin, että osa nuorista on joutunut 
yhteiskunnan kovien sääntöjen voiman alle ja huumeidenkäyttö ja 
masennus ovat kasvaneet heidän keskuudessaan. Naiset ovat myös ko-
van islamilaisen kurin alla ja sen vuoksi he ovat osallistuneet vuodesta 
1997 lähtien uudistusmielisten toimintaan mukaan. He toivoisivat, 
että islamilaiset uudistaisivat ja muuttaisivat kovia sääntöjä ja helpot-
taisivat naisten ja nuorten elämää Iranissa. Tässä luvussa käsitellään 
osaa naisten toimintaa uudistusten puolesta ja otetaan huomioon 
myös islamilaisten uudistusmielisten naisten ajatukset ja toiminta.

Iranissa puolueet ovat ottaneet naiset mukaan politiikkaan. Naiset 
osallistuvat puolueisiin omien ja yhteiskunnan olojen parantamisen 
puolesta, mutta naisten asema ei ole paljon muuttunut. Tässä luvussa 
huomioidaan osa puolueista, joihin naiset osallistuvat ja näiden puo-
lueiden toiminta on esimerkkinä tässä tarkastelussa. Muita puolueita 
on tarkasteltu melko laajasti jo aikaisemmissa luvuissa. 
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5.1. Muutos ja naiset Iranissa

Kuten aikaisemmin todettiin, iranilaiset naiset eivät ihmisenä poik-
kea muista maailman naisista. He ovat taistelleet ja kärsineet samalla 
tavalla kuin muutkin maapallon naisasukkaat. Inhimillisissä asioissa 
ei ole eroja. Eroja tulee esiin, kun tarkastellaan naisten historiaa ja 
elämäntapoja. Arkikulttuurissa iranilaiset naiset poikkeavat vaikkapa 
afrikkalaisista tai eurooppalaisista naisista: kasvatus, pukeutuminen, 
ruoka, perheolosuhteet ja uskonnolliset tavat. Taistelumuodot ja sen 
historia ovat erilaisia. Euroopassa naisten koulutus ja tietoisuus omien 
oikeuksien puolesta ovat korkeammalla tasolla kuin iranilaisilla nai-
silla. Iranilaiset naiset ovat päässeet eteenpäin vähän enemmän kuin 
monien muiden islamilaisten maiden naiset ja tämä vaikuttaa nyky-
päivän naisten asemaan laajasti. Kulttuuriin saa vaikuttaa talouden 
kehitysaste.1 

Syrjäkylien asukkaiden elämäntavat ovat hyvin erilaisia kuin teol-
listuneissa kaupungeissa asuvien ihmisten. Inhimillisissä asioissa ku-
ten perustarpeissa nämäkin ovat hyvin samanlaisia. Kiduttamisessa ei 
säälitty syrjäkylien asukkaita eikä kaupunkien sivistyneistöä. Molem-
mat kärsivät yhtä lailla samanlaisista kivuista ja kärsimyksistä, ovathan 
ihmiset perusteeltaan samanlaisia. Nälänhädässä nälkä voi tappaa yhtä 
lailla kaupunkilaisia kuin maalaisiakin.2 

Iran ei ole enää vanhanaikainen ja samanlainen maa kuin aikaisemmin. 
Iranilaisten naisten asema ei ole ollut aina samanlainen kuin nykypäi-
vänä, vaan monet asiat ovat muuttuneet. Jos katsomme yhteiskunnan 
aikaisempia ja tämän päivän oloja, havaitsemme merkitsevä eroja. Yh-
teiskunnan olot ja rakenteet ovat perusteellisesti muuttuneet joissakin 
asioissa. Ihmisten keskuudessa sivistys kuten koulutus ja tieteiden ke-
hitys ovat lisääntyneet. Tämä ei ole tapahtunut tasaisesti koko maassa. 

1 Vrt. Kousha 2002, 2–3.
2 Vrt. Kar 2001, 41.
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Euroopan ja Pohjois-Amerikan maihin verrattuna ei voi väittää Iranin 
olevan samantasoinen. Kuitenkin omaan menneisyyteen verrattuna 
Iranin kasvot ovat hyvin erilaiset. Koneellistuminen ja kaupungistu-
minen eivät nyky-Iranissa ole outoja asioita, sillä monet välineet, joita 
ennen valmistettiin käsitöinä, tehdään nykyään koneella.3 

Länsimaiset tuotteet ovat monien vuosien jälkeen päässeet Iranin 
kauppoihin. Internet ja satelliitti ovat asioita, jotka nykypäivänä ovat 
monien keskiluokkaisten kotien varusteina. Vaikka valtio kieltää satel-
liittien käytön niiden länsimaisen kulttuurivaikutuksen takia, ihmiset 
katsovat niitä salaa. Iran on kansainvälisen kaupan piirissä ja sinne 
tehdään ulkomaisia investointeja. Siksi islamilaiset lait eivät ole voi-
neet estää luksustuotteiden ja länsimaisen tekniikan pääsyä Iranin.4

Iranilaiset naiset haluavat oppia eurooppalaisilta naisilta, muuta 
he eivät silti halua olla minkään maan alaisina. Tämä tulee esiin sii-
nä, että iranilaiset naiset ovat miesten rinnalla taistelleet itsenäisyyden 
puolueesta ja kolonialismia vastaan. Naiset yhdessä miesten kanssa 
kamppailivat vuonna 1979 vallankumouksen aikana itsenäisyyden 
puolesta. Monet taistelivat Irakin vastaisessa sodassa 1980-luvulla 
oman maan itsenäisyyden säilymisen puolesta. Tämä tarkoittaa, että 
iranilaiset naisetkin tietävät, mitä on olla jonkin muun maan vallan 
alla.5 

Nykypäivänä monet ajattelevat, että kaikki yritykset, jotka liittyvät 
naisten vapauttamiseen, liittyvät feminismiksi kutsuttuun ilmiöön. 
Kuitenkin esim. Nayereh Tohidi, iranilaisten naisten tutkija ja yliopis-
ton opettaja Yhdysvalloissa, ei kutsu itseään feministiksi. Hän kui-
tenkin puhuu paljon feminismistä ja sen kehitysvaiheista eikä pidä 
vääränä sitä, että iranilaiset islamilaiset naiset kutsuvat itseään ”isla-
milaisiksi feministeiksi”. Hän sanoo, ettei ymmärrä, miksi osa Iranin 

3 Ks. myös Diba Pahlavi 2003, 206.
4 Ks. esim. Pollack 2004, 258.
5 Ks. Kar 1997, 33–35.
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ulkopuolella olevista iranilaisista feministeistä vastustaa tämän termin 
käyttöä Iranissa.6 Nayereh Tohidi kertoo, että hän oli aikaisemmin 
marxisti-leninisti, mutta nyt hän on systemaattisesti luopunut leni-
nismistä ja hänestä on tullut marxismin kriitikko. Hän on sanonut 
olleensa ensin ”marxisti-feministi” ja sitten humanisti ja liberaali. Hän 
kertoo, ettei nyt halua olla minkään ”ismien” piirissä eikä halua hänen 
tutkimustensa olevan minkään ideologian vankina.7

Feminismin ja muiden termien käytöstä Iranin naisten toiminnas-
sa ja naisliikkeessä ei olla yhtä mieltä. Abdol-Hosein Nahid on naistut-
kija, joka on kirjoittanut historiankirjan Iranin Mashrute-liikkeestä. 
Hän on sitä mieltä, että porvarillinen järjestelmä yrittää irrottaa nais-
ten taistelun luokkataistelusta ja ”alentaa” tämän naisten luokkataiste-
lun niin alhaiselle tasolle kuin feministiseen liikkeeseen. Toisin sanoen 
feministinen liike on porvariston keksimä käsite, joka vie huomion 
pois naisten käymästä luokkataistelusta. Nahidin mukaan porvaristo 
tahallaan ja epärehellisesti tekee näin, koska se ei halua antaa naisille 
oikeuksia. Tämän kirjoittajan mukaan naisten taistelu on siis luokka-
taistelua, eikä sitä voida rajoittaa vain miesten ja naisten suhteisiin. 
Hänen mukaansa porvaristo käyttää hyväkseen naisten työvoimaa, 
koska tietyssä ajassa porvaristo on joutunut työvoimapulaan ja tämän 
takia se on ottanut naiset työhön ja puolustanut naisten vapautta. 8 

Eräs esimerkki on Iranissa toimiva Nushin Ahmadi Khorasani, 
joka toimittaa Parvin Ardalan avulla naisten aikakauslehteä. He ovat 
koonneet kirjan nimeltä Fasle zanan, majmue ara va didgahhaye fe-
ministi, jonka he ovat kääntäneet sen englanniksi nimellä Th e season 
of women, a collection of articles on women studies. He yrittävät levit-
tää feministisiä ajatuksia yhteiskunnassa. Nushin Ahmadi Khorasani 
on toimittanut teoksen, joka on suomennettu nimellä Toinen suku-
puoli. Siinä on kuubalaisen naisaktivistin, Sonja Engamio Expositon 

6 Tohidi 1999, 18. 
7 Tohidi 1999, 4.
8 Nahid 1989, 5.
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haastattelu, jonka on tehnyt mies nimeltä Kameran Nayeri. Haastat-
telun otsikko on persiaksi ”Farazhai az chehel sal jonbeshe feministi 
dar Kuba” ja se on suomeksi käännettynä ”Osia Kuuban feministisen 
liikkeen neljästäkymmenestä vuodesta”9. Kameran Nayeri kysyi So-
nia Engamio Expositolta näin:”Suvaitkaa aloittaa kysymällä, miten te 
liityitte feministiseen liikkeeseen?”10 Feminismi-termin käyttäminen 
osoittaa, että monet Iranissa uskovat siihen ja yrittävät olla mukana 
maailmanlaajuisessa feminismin tahdissa ja joukossa. Tällä on se mer-
kitys, että Iranissa naiset yrittävät ottaa huomioon muiden maiden ja 
varsinkin länsimaiden kokemuksia. Tämä on hyvin suosittua Iranissa 
ja se johtuu iranilaisesta nykykulttuurista, jonka älymystö on saanut 
paljon vaikutteita länsimaiden tieteestä. Sosiologiaa sekä monia mui-
ta yhteiskuntatieteitä kuten psykologiaa, politiikkaa jne. on opetettu 
nykyajan Iranin älymystölle länsimaisten oppien mukaan. Iranilaiset 
ovat oppineet länsimaista myös tekniikkaa.11 

Ääri-islamilaiset saattoivat pelotella ihmisiä puhumalla rappeutu-
neen länsimaisen kulttuurin uhasta ja saada siihen kannatusta, koska 
he uskoivat ja näyttivät olevan kansansa pelastajia. Liberaalit ja vasem-
mistolaiset eivät voineet käyttää samaa roolia kuin islamilaiset ja hei-
dän johtajansa. Uudistusmielinen naisislamisti ja Iranin islamilaisen 
parlamentin kansanedustaja Jmaileh Kadivar kirjoittaa naisten syistä 
kannattaa Khomeinia vallankumouksen aikana:

”Epäilemättä vallankumouksen jännitys ja hänen kutsunsa 
naisille osallistumaan taisteluun oli näkyvämpi kuin miehille. 
Naiset kuulivat imaami Khomeinin sanoissa sen viestin, jossa 
oli naisten vapautuminen monen sadan vuoden jatkuneen kah-

9 Suomeksi kääntänyt kirjoittaja. Teoksen tekijä on kääntänyt teoksen englanniksi 
näin:”A conversation with Sonia Enamio Exposito / Kameran Nayeri.”
10 Nayeri 2001, 140-147.
11 Esim. Mohajer 2002, 21–33.
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denlaisesta sorrosta, jota tapahtui perheessä ja yhteiskunnassa. 
Niinpä he vastustivat tähän kutsuun positiivisesti.”12 

Khomeini ei vain rajoittanut naisten pukeutumista, vaan hän kiel-
si lähes kaiken naisten puolesta tapahtuvan toiminnan. Hän piti kaik-
kia naisten vapauteen liittyviä asioita länsimaisen kulttuurin ilmauk-
sina, kulttuurin, joka haluaa tuhota islamin ja sen oman kulttuurin.13 
Ajatollah Khomeinin kannattajat ajattelevat, että Khomeini vapautti 
yhteiskunnan sorrosta. Realistiset ja riippumattomat näkemykset ker-
tovat kuitenkin toista: voidaan väittää, että köyhyys, työttömyys, yh-
teiskunnalliset luokkaerot ja monet muut yhteiskunnalliset vaikeudet 
olivat Khomeinin ja hänen linjallaan olevien politiikkojen toiminnan 
seurauksia, sillä Khomeini ei sallinut mitään muita ajatuksia kuin vain 
omat islamilaiset ajatukset. Khomeini oli pappi, ajatollah, ja hänen 
linjansa oli hyvin tiukka; hän toimi itsepäisesti oman tahtonsa mu-
kaisesti. Toisin sanoen hän toimi niin kuin uskoi ja ajatteli olevan 
islamille ja islamilaiselle vallalle oikein. Hän oli islamilainen johtaja ja 
hänen velvollisuutensa oli noudattaa islamin käskyjä niin kuin hän oli 
ne ymmärtänyt.14 

On hyvin ymmärrettävää, että islamilainen ja Khomeinia kannat-
tava nainen kehuu Khomeinia, joka oli hänen johtajansa ja islamilais-
ten henkinen opettaja. Khomeini oli se henkilö, joka toi Iraniin sen 
todellisuuden, mitä islamilaiset olivat toivoneet monien vuosien ajan 
ja hän antoi määräyksiä naisten pukeutumisesta ja rajoituksista vuo-
den 1979 vallankumouksen jälkeen. Nämä käskyt olivat islamilaisten 
mielestä positiivinen asia, mutta se, mitä muut yhteiskunnan jäsenet 
ajattelivat tästä asiasta, on hämärän peitossa, koska nämä ajatukset 
eivät saaneet mahdollisuutta tulla esille.15 

12 Kadivar 1997, 55.
13 Ks. Ghorashi 2003, 102.
14 Ks. myös Paastela 2000, 727–730.
15 Ka. Khomeini 1981, 263–264.
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Iranin poliittiselle areenalle jäivät siten vain Khomeinin kannatta-
jat, sillä muut poistettiin pakolla tältä areenalla. Khomeinin ajatukset 
olivat hyvin kaukana yleisesti hyväksytyistä ihmisoikeuksista. Bahram 
Rahmani toi esiin Khomeinin tärkeän kirjan nimeltään Tozih-ol masa-
el16, jossa Khomeini puhuu tyttöjen naimisiinmenosta ennen yhdek-
sän vuoden ikää:

”Jos joku ottaa vaimoksi alaikäisen tytön ennen kuin tyttö täyt-
tää 9 vuotta, menee sänkyyn hänen kanssaan ja vie häneltä neit-
syyden, on parempi, että mies eroaa tytöstä.”17 

Islamilaisten politiikka ja käytännöt rajoittavat naisia enemmän 
kuin vapauttavat. Yksi ”vapaus” heidän mielestään on se, että naiset 
”vapautetaan” länsimaista ja yleensäkin nykymaailman kulttuurista. 
He ovat sitä mieltä, että hejab ja islamilainen käyttäytyminen vapaut-
tavat naiset ja tuovat heille kunniaa. Naiselle on kunniallista palvella 
perhettä ja kasvattaa lapsia. Mutta kun naiset pukeutuvat vapaasti ei-
vätkä ota huomioon perhettä ja sen rakentamista, vaan yrittävät toimia 
samoin kuin mies työn ja kehityksen puolesta, se ei tuo naiselle kunni-
aa eikä hän ole vapaa. Islamilaisille vapaus tarkoittaa tämän maailman 
sulkemista ja yritystä saavuttaa toinen ikuinen maailma. Khomeinin 
ajatteli, että naiset olivat Pahlavin aikana sorrettuja eivätkä he itsekään 
huomanneet islamin tulleen pelastamaan heidät.18 

Iranin yhteiskunta on ollut patriarkaalisen vallan alla ja Kho-
meinin islamilaisia naisia koskevat opetukset ovat läheisempiä kuin 
kaukaisemmat ja pelottavat vieraiden kulttuurien opetukset. Kun 
köyhät ja sivistymättömät ihmiset kokevat näiden puheiden olevan 
hyvin lähellä heidän elämäänsä, he ottavat niiden opetukset vastaan. 

16 Khomeinin tärkeä kirja, joka opastaa hänen kannattajiaan islamilaiseen yhteis-
kuntaan ja elämäntapoihin. Se tarkoittaa suoraan suomeksi ”asioiden selitys.”
17 Rahmani 1993, 18.
18 Kadivar 1997, 66.
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Iranissa köyhillä perheillä on paljon lapsia ja niillä on taloudellisesti 
vaikeaa. Tällöin on helppoa antaa perheen alaikäisen lapsen mennä 
naimisiin. Tähän liittyy myös edellä kuvattu myötäjäiskäytäntö. Mon-
jen perheiden mielestä on iloinen asia, että heidän tyttärensä pääsee 
naimisiin varsinkin rikkaan miehen kanssa. Heidän mukaansa tämä 
takaa tyttären onnen, mutta sen sijaan rakkaus ja vapaa aviomiehen 
valinta pilaavat tytöt.19 Monet perheet antavat lapsensa mennä naimi-
siin, koska heillä ei ole varaa lähettää kaikkia lapsia kouluun ja hoitaa 
heitä kunnolla. Kun vain perheen isä työskentelee kaupungissa ja hä-
nen työnsä ja palkkansa on epävarmaa, hänen mielestään ei ole mi-
tään muita vaihtoehtoja kuin antaa tyttären mennä naimisiin vaikka 
pakottamalla hänet. Tällainen käytäntö on lähempänä islamilaisia ja 
konservatiivisia uskovaisia kuin intellektuelleja, jotka yrittävät muut-
taa naisten asemaa niin, että naiset pystyisivät itse päättämään omasta 
kohtalostaan.20 

Köyhissä perheissä, jotka ovat enemmistönä Iranin väestöstä, 
”kunnia” tulkitaan perheen naisten seksuaalisuuden ”pyhyydeksi”. Se 
tarkoittaa, että naisilla ei ole oikeutta harjoittaa seksuaalista kanssa-
käymistä miesten kanssa ilman avioliittoa. Jos näin tapahtuisi, per-
heen ”kunnia” olisi rikottu. Kun Khomeinin yksi tärkeä päämäärä 
oli, kuten edellä on todettu, Pahlavien aikana maahan tuodun naisten 
länsimaistyyppisen kulttuurin tuhoaminen, monet kansalaiset puo-
lustivat Khomeinia.21 

He eivät voineet toimia esim. kommunistien kanssa, koska kom-
munistit ja yleensäkin vasemmistolaiset olivat naisten vapautumisen 
kannalla heidän oman ideologiansa perustella. Jo shaahin aikana is-
lamilaiset yrittivät syrjäyttää muut toisinajattelijat, heidän taistelun-
sa ja politiikkansa naisten vapauttamisen puolesta. Vasemmistolaiset 
kirjoittivat seinille ja julkisille paikoille iskulauseita kuten ”leipä, työ, 

19 Vrt. myös Kousha 2002, 125.
20 Vrt. Kar 2001, 59–60.
21 Ks. Khomeini 1981, 291.
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koti, vapaus”. Islamilaiset vastustivat tällaista lausetta ja kirjoittivat 
niiden perään ”eläimellinen elämä.” Heidän mielestään vasemmisto-
laisten vaatimukset olivat vain aineellisia, eivätkä he ottaneet huomi-
oon hengellisiä asioita. Ne olivat islamilaisten mielestä vain eläimelli-
siä tapoja, jotka eivät sovi ihmisille. 

Myös vasemmistolaiset ja muut naisten oikeuksien puolesta tais-
televat haluisivat naisille vapautta, mutta islamilainen propaganda va-
rotti ihmisiä, että nämä haluavat pilata naiset ja vain islam puolustaa 
naisten kunniaa. Näin islamilaiset saivat konservatiivisen yhteiskun-
nan mukaan ja julistivat Iranissa asiallisesti ottaen voimaan islamilai-
sen diktatuurisen tasavallan, joka kukisti kaikki mahdolliset vapauden 
yritykset. Ensimmäisten uhrien joukossa olivat ne shaahin vastaisessa 
taistelussa mukana olleet, jotka eivät olleet Khomeinin islamin muka-
na. Tässä joukossa oli myös tuhansia naisia.22 

Fundamentalistiset, vallassa olevat islamilaiset poliitikot pelottelevat 
ihmisiä länsimaisen kulttuurin hyökkäyksellä. Naisten vapautuminen 
vanhoista kahleista on yksi osa länsikulttuurin hyökkäystä. Mullahit 
tietävät, että iranilaisille naisten asema on herkkä asia, koska yhteis-
kunta on ollut pitkään patriarkaalisen vallan alla. Osa heistä ei voi 
ymmärtää, miksi naisten pitäisi olla vapaita ja he haluavat estää sen. 
Naisten puolesta toimivat aktivistit ovat hyvin vaikeassa asemassa, 
koska heitä vastassa on suuri osa yhteiskunnasta.23 

Jos naisten yritykset vapaudesta ottavat vain länsimaista mallia ei-
vätkä ota huomioon oman maan olosuhteita, on vaarana, että tällaiset 
pyrkimykset jäävät vain sivistyneistön keskuuteen eikä suuri enem-
mistö iranilaisista naisista tule mukaan. Iranin yhteiskunta tarvitsee 
sekä sivistyneen maailman että oman maan tapojen mukaista taistelua 
ja kokemusta.24 

22 Ks. esim. Ghorashi 2003, 100–103.
23 Ks. esim. Khomeini 1981, 272–273.
24 Vrt. Kar 2001, 16.
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Iranilaiset ovat yrittäneet monta kertaa vapauttaa oman yhteis-
kuntansa erilaisesta sorrosta, kuten kuninkaiden vallasta ja feodalis-
mista. 1900-luvun alun jälkeen Iran on ollut vallankumousten ja tais-
teluiden näyttämönä. Ervand Abrahamian kirjoittaa tästä:

”Twentieth-century Iran has experienced two major revolutions 
– that of 1905–1909 and of 1977–1979. Th e fi rst saw the tri-
umph, albeit brief, of the modern intelligentsia, who, inspired 
by such Western ideologies as nationalism, liberalism, and so-
cialism, drafted a predominantly secular constitution and hoped 
to recreate their society in the image of contemporary Europe. 
Th e traditional ’ulma, who, inspired by the ”golden age” of 
Islam, have sealed their victory by drawing up a thoroughly 
clerical constitution, replacing the state judiciary with shari’a 
courts, and denouncing Western concepts such as democracy as 
heretical. In fact, the Islamic Revolution is unique in the annals 
of modern world history in that it brought to power not a new 
social group equipped with political parties and secular ideolo-
gies, but a traditional clergy armed with mosque pulpits and 
claiming the divine right to supervise all temporal authorities, 
even the country’s highest elected representatives.”25 

Jo ennen Abrahamianin kuvaamia aikoja Iranissa oli monia liikkei-
tä ja taisteluja miehittäjiä tai vallassa olevia vastaan. Iranilaiset naiset 
saivat monenlaisia kokemuksia erilaisista taisteluista sekä sivistyneistä 
länsimaista että oman yhteiskuntansa kokemuksista ja vallankumo-
uksesta. Nämä monensuuntaiset kokemukset antavat naisille monia 
mahdollisuuksia onnistua omassa taistelussaan. Jos otetaan huomioon 
vain länsimaiden kokemukset, eivät paikalliset naiset voi – koska he ei-
vät tunne näitä kokemuksia – olla juurikaan mukana tässä taistelussa; 

25 Abrahamian 1983, 530.



348 Iranin naisten asema

vain osa intellektuelleista ja länsimielistä naisista voi siihen osallistua. 
Toisaalta jos vain oman maan kokemukset otetaan huomioon, muun 
maailman kokemukset unohdettaisiin ja naisten pitäisi aloittaa nol-
lasta. Tämä on hyvin vaikeaa ja lähes mahdotonta tässä maailmassa. 
Naisten kuten muunkin yhteiskunnan taistelut tarvitsevat sekä oman 
maan että kansainvälistä kokemusta. Nämä rikastuttavat naisten tais-
telua ja vievät heidän sitä eteenpäin.

Naisetkin tarvitsevat muiden maiden tukea, sillä kansainväliset 
suhteet naisten taistelussa auttavat heitä ja vahvistavat heidän kykyään 
murskata ikivanhan naisiin kohdistuvaa sorton. Kuitenkin nämä yri-
tykset tarvitsevat myös omassa maassa olevat juuret, jotka pitävät tätä 
taistelua elävänä.26 

 

5.2. Uudistusaika ja naiset 

Viimeinen kamppailu, joka lähiaikoina on ollut naisten kannalta mer-
kittävä, oli uudistustaistelu Iranissa 1990-luvun lopulla. Vuonna 1997 
naiset äänestivät Muhammed Khatamia presidentinvaaleissa massii-
visesti. Hän lupasi propagandassaan naisten asemaan parannuksia, 
mutta todellisuudessa ei naisiin liittyvissä asioissa tapahtunut monia-
kaan muutoksia. Ainoastaan vähäistä yhteiskunnan poliittisen ilmas-
ton muuttumista tapahtui. Osa islamilaisista ei nähnyt tarpeelliseksi 
mitään muutoksia ongelmien ratkaisemiseksi. Muhammed Khatamin 
jälkeen ei ole tapahtunut mitään niille naisille, jotka ovat joutuneet 
kärsimään naisten elämää rajoittavasta kovasta yhteiskunnasta ja sen 
laeista. Vaikka osa naisista on voinut pukeutua vähän vapaammin, 
he eivät edelleenkään voi itse valita omaa pukeutumistaan ja omaa 
kohtaloaan. Heidän kohtalonsa riippuvat miehistä ja miesten vallasta. 
Fundamentalistista muutosta, jota naiset ja osa yhteiskunnan jäsenis-

26 Vrt. Kar 2001, 13–16.
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tä odottivat uudistusmielisen papiston päästyä valtaan, ei tapahtunut. 
Nämä uudistusmieliset eivät menneet niin pitkälle, että naiset olisivat 
saaneet vapauden. Iran-sanomalehti raportoi vuonna 2002 lyhyiden 
ja väliaikaisten avioliittojen lisääntyneen 60 %.27 Naiset ovat koke-
neet uskonnollista prostituutiota ja lyhytaikaisia avioliittoja, joita kut-
sutaan nimellä sigheh. Nämä on sallittu shiialaisuudessa ja ne voivat 
kestää tunnista kuukauteen. Naiset ovat kuitenkin objekteja ja heitä 
käytetään miesten oman seksuaalisuuden tyydyttämisen välineinä, 
vaikka tämä tapahtuu uskonnon verukkeella. Iranissa shiialaista us-
kontoa tunnustavat miehet voivat avioitua naisen kanssa vain tunniksi 
ja sen jälkeen hän voi erota. Mies voi avioitua usean naisen kanssa eli 
jos miehellä on monta vaimoa, sighesiin ei ole mitään estettä. Hän tar-
vitsee vain lyhyen rituaalin, mutta naimisissa oleva nainen ei voi ottaa 
miestä vastaavan systeemin avulla.28

Kurdistan, Iranin Kurdistanin demokraattisen puolueen lehti, tuo 
esiin tapauksen, jossa nainen itsepuolustukseksi heitti happoa vieraan 
miehen kasvoille niin, että mies sokeutui. Nainen kertoi, että kun hä-
nen aviomies oli lähtenyt kotoa töihin, tämä mies oli aina häirinnyt 
häntä. Yhtenä yönä mies oli uhannut naista aseella, tämä nainen ker-
toi, ja mies oli yrittänyt kiivetä muurin yli, jolloin nainen heitti tämän 
päälle viemäripuhdistusainetta. Mies kuitenkin kiisti ja väitti, että 
nainen oli halunnut miehen auttavan häntä. Nainen avasi ikkunan 
ja heitti jotain miehen kasvoille, minkä jälkeen mies oli menettänyt 
tajuntansa. Kurdistan-lehden mukaan naiselle pitäisi kostaa samalla 
tavalla. Oikeus rankaisee naista samalla kohtalolla kuin miestä. Mies 
itse oli sanonut halunneensa varoittaa häntä jostakin ja oikeuden mu-
kaan mies oli vain puhunut, eikä tehnyt mitään. Olipa nainen tehnyt 

27 Iran 1.8.2002, Ezdovajeh movaqhate 60 % afzayesh yafteh ast. [WWW-doku-
mentti].
28 Ks. esim. Kar 2001, 134.
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virheen tai ei, naista pitäisi joka tapauksessa islamilaisen oikeuden 
mukaan rangaista. 29 

Presidentti Khatami ei ole halunnut tai ei ole voinut parantaa 
naisten oikeuksia, koska hän ei ole voinut olla samalla linjalla kuin 
vaputta tarvinneet naiset. Papisto ei voi kumota uskonnon lakeja, jot-
ka antavat miehille oikeuden alistaa naisia. Jos osa papistosta tekisi 
näin, heidän asemansa islamilaisen uskonnon johdossa häviäisi. Tä-
män vuoksi Khatami on monta kertaa puolustanut uskonnon valtaa 
ja kertonut, että jos joku haluaa viedä islamin uskonnolta valtaa, hän 
on petturi. Hänen työnsä on uudistaa islamin valtaa, mutta ei erottaa 
uskontoa ja poliittista valtaa, vaikka monet Khatamia äänestäneet ih-
miset sitä halusivat.30

Naiset eivät voi saada oikeuksia islamin uskonnon ollessa vallas-
sa, koska islamilaisen tasavallan perustuslain mukaan naiset ja miehet 
eivät ole täysin tasa-arvoisia. Vaikka kaikki ovat kansalaisia ja naisilla 
on oikeus äänestää tai käydä työssä, naiset eivät voi olla vallassa niin 
kuin miehet. Naisia kohtaan on erilaisia rajoituksia. Naisten pukeu-
tumien on yksi asia, sillä naiset eivät voi pukeutua vapaasti niin kuin 
länsimaissa. Miehet ja ennen kaikkea vieraat miehet voisivat katsella 
naisten ruumiinjäseniä, eikä tätä voida sallia Iranissa. Ennen vuotta 
1979 osa naisista pukeutui länsimaisiin vaatteisiin, mutta myöhem-
min islamilaiset kielsivät naisilta vapaan pukeutumisen. Pukeutumi-
nen ja monet muut naisten oikeuksiin liittyvät asiat ovat naisille hyvin 
tärkeitä, koska ne antavat heille mahdollisuuden ihmisarvoon. Heiltä 
viedään kokonaan tavanomaiset oikeudet ja myös heidän perusoi-
keuksia loukataan uskonnon tai politiikan varjolla.31

29 Kurdestan no. 346, otettu 15.8.2002, Cheshem dar moqhabeleh Cheshem. 
[WWW-dokumentti.]
30 Ks. Kar 2001, 55.
31 Ks. myös Kousha 2002, 6.
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Naiset ovat vaikuttaneet laajasti Iranin historiassa. Vaikka he eivät ole 
olleet niin näkyvissä, heidän nimensä tulevat välillä esiin tärkeissä ase-
missa. Kirjallisuudessa naiset ovat sekä vanhana aikana että nykyaika-
na olleet näkyvissä ja monet suuret runoilijat ovat olleet naisia. Runot 
ovat yleensä sitoutuneet yhteiskunnallisten tapahtumien ympärille, 
sen tunteiden, surun ja ilon ympärille. Niiden kautta naiset ovat osal-
listuneet yhteiskunnan asioihin hyvin varhaisesta ajasta lähtien. Yksi 
näistä naisista oli Rabeeh, joka eli arabialaisen kalenterin mukaan 4. 
vuosisadalla ja länsimaisen ajanlaskun mukaan 1000-luvun alussa. 
Kirjassa hezar sal shereh parsi (1000 vuotta persialaisia runoja) kirjoi-
tetaan hänen elämästään lyhyesti: 

”Rabeeh, Kab-e Qozdari on ensimmäinen persiankielinen ru-
noilijatar, joka eli 4. vuosisadalla [arabialaisen kalenteri]. Hä-
nen elämästään ei ole paljon tietoa, mutta tiedetään, että hän 
kirjoitti runoja sekä persiaksi että arabiaksi ja hänen runonsa 
olivat suosittuja sufi laisten keskuudessa.”32

Yksi hänen rakkaudesta kertovasta runosta voidaan tulkita liit-
tyvän yhteiskunnallisiin asioihin tai uskonnollisiin asioihin; Iranissa 
runot ovat eri aikoina olleet keino, jolla ihmiset ovat voineet ilmaista 
omia mielipiteitä valtaa vastaan. Monista klassikoista ja moderneista 
runoilijoista voi sanojen peittelyn ja niiden tulkinnan avulla huoma-
ta, mistä heidän runot ovat kertoneet ja kuinka paljon ne ovat olleet 
poliittisia. Yhden hänen runonsa nimi on Esheq33 ja se on suomeksi 
käännettynä seuraava: 

32 Ibrahimi & Ahmadi & Shabani & Tahbaz 1990, 32.
33 ”Esheq”-sana tarkoittaa persiankielessä ”rakkaus”.
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”Rakkaus

Hänen rakkautensa taas sitoi minut
ei voi toimia järkevästi
rakkaus on rannaton meri 
oi älykäs, miten voi uida tässä?
…”34 

 
Tämä runo voidaan tulkita yhteiskunnallisesti. Voi hyvin olla, että 

se kertoo rakkaudesta kahden ihmisen välillä tai rakkaudesta Juma-
laan tai se kehuu kuninkaitten valtaa. Tässä on tärkeää, että naiset 
ovat olleet Iranin historiassa vaikuttajina ja osallistuneet runojen tai 
kirjallisuuden kautta yhteiskunnallisiin asioihin. Eräs kuuluisa irani-
lainen naisrunoilija oli Parvin Eetesami. Hän syntyi Teheranissa maa-
liskuussa vuonna 1906 ja kuoli myös Teheranissa vuonna 1941. Hän 
oli opiskellut persiaa ja arabiaa kotiopettajan johdolla, minkä lisäksi 
hän opiskeli myös englantia yhdysvaltalaisten perustamassa koulussa 
Iranissa. Hänen runonsa ovat hyvin itsenäisiä ja hyvin yhteiskunnalli-
sia. Hänen itsenäinen runojensa metodi on kuuluisa ja monet Iranin 
suuret runoilijat, kuten Mohammed Taqi Bahar, ovat ylistäneet hänen 
kykyjään. Hän kirjoitti paljon köyhien ja rikkaiden välisistä eroista 
sekä myös köyhistä lapsista. Pravin Eetesami esitti hyvin suoraan ja 
ymmärrettävästi yhteiskunnallisia asioita runon kielellä kuten hän 
kirjoitti orpolapsesta runossaan Tefl e Yatimissa (”Orpolapsi”). Hän 
kirjoitti orpolapsesta, joka työssään rikkoi vesikannun ja mietti, miten 
kertoo siitä työnantajalleen. Hän itkee, miksi hänen elämänsä ei ole 
sellaista kuin muilla lapsilla, joilla on äiti. Tässä runoilija tuo esiin 
yhden humanistisesti tärkeän asian eli lasten aseman ja köyhien lasten 
työnteon: 

34 Rabeeh 1990, 32–33.
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”Orpolapsi

Yksi lapsi rikkoi savikannun ja itki
ettei voi mennä kotiin
mitä teen, jos mestari kysyy,
vesikannu onhan hänen, ei minun.
Tämä rikkomisen vuoksi minun sydämeni meni rikki
aika ei tee muuta kuin rikkoo
mitä teen, jos hän haluaa korvauksen
häpeä ja nöyryytys eivät ole vähemmän kuin kuolema
jos arvostelee kannun rikkomista 
ei minulla ole mitään kerrottavaa
olen nähnyt sydämen surun savua
…”35 

Tänä päivänä myös iranilaiset naiset sekä Iranissa että Iranin ulko-
puolella ovat kirjallisuuden avulla tuoneet esiin yhteiskunnallisia asi-
oita itsenäisesti. Kuten aikaisemmin on mainittuni, esimerkiksi Simin 
Behbahani ja muut runoilijat Iranissa kirjoittavat suorasukaisesti ja 
kritisoivat nykyistä patriarkaalista yhteiskuntaa. Kirjailijat kuten Sha-
hernush Parsipour kirjoittavat maanpaossa omista kokemuksistaan 
poliittisista vankiloista ja myös naisten kohtaloista yhteiskunnassa. 
Nämä naiset eivät ole minkään puolueen jäseniä eivätkä poliittisessa 
toiminnassa mukana. He ovat vain itsenäisiä naisia, jotka yrittävät pa-
rantaa omaa yhteiskuntaansa ja naisten asemaa.36

Myös naiset ovat Iranissa itsenäisesti taistelleet naisten oikeuksi-
en puolesta. Osa heistä on kääntänyt tai kirjoittanut kirjoja ja jul-
kaissut niitä Iranissa. He ovat myös järjestäneet monia seminaareja 
ja kokouksia, jotka käsittelevät naisten asioita ja oikeuksia. Iranissa 

35 Eetesami 1990, 400–412.
36 Ks. Yarshater 1988, 32.
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naistenpäivän tilaisuudet ja juhlat ovat hyvin yleisiä ja niitä järjestävät 
nykyään aktiiviset naiset.

Naisten toiminnat ovat haitallisia patriarkallisen yhteiskunnan kan-
nalta ja sen takia tätä toimintaa yritetään estää. Iranissa on takava-
rikoitu ja kielletty kirjallisuutta. Esimerkiksi Fatima Mernissin teos, 
joka alkuperäiseltään englanninkieliseltä nimeltään on Th e veil and 
the male elite ja uudemmassa versiossa nimeltään Women and Islam, 
on käännetty persiaksi, mutta takavarioitu Iranissa. Iranilaisaktivistit 
ovat julkaisseet tämän kirjan persiankielisen käännöksen Internetissä 
osoitteessa: www.iranfeminists.com. Tätä osoitetta ylläpitävät iranilai-
set feministit, joka asuvat Kanadassa ja muualla ulkomailla ja yrittä-
vät vaikuttaa iranilaiseen feministiliikkeeseen. Toinen tässä osoitteessa 
luettavissa oleva Iranissa kielletty teos on Iranissa asuvan naisaktivisti 
Nushin Ahmadi Khorasanin teos nimeltään Zanan zire sayeye pedark-
handeha eli suomeksi ”Isien varjon alla nimitetyt naiset.” Nushin Ah-
madi Khorasani kirjoittaa poliittisesta identiteetistä: 

”Sinä päivänä, jolloin valitsin feminismin omaa uutta iden-
titeettiäni varten, en tiennyt mitä feminismi tarkoittaa, ja 
nytkin kun kuljen eteenpäin, minulle syntyy monia hämäriä 
kysymyksiä. En ole hämärässä, mutta nämä kysymykset ovat 
vahvistaneet minua. Mitä laitan päälle, mitä syön, mitä luen 
tai kirjoitan synnyttää koko ajan kysymyksiä. Muihin asioihin 
verrattuna se synnyttää tuhansia kysymyksiä.”37 

Nykyajan Iranissa olevien feministien kuten Nushin Ahmadi Kho-
rasanin toiminta on itsenäistä. Se on kuin herätysliike, joka yrittää 
herättää iranilaisten naiset ja tutustuttaa heitä kansainväliseen nais-
liikkeeseen sidoksiin. Tällöin ei oteta huomioon iranilaisten naisten 

37 Ahmadi Khorasani, otettu 2.8.2002. [WWW-dokumentti]
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asioita ja kuljeta iranilaisen kulttuurin mukana, vaan otetaan huomi-
oon kansanvälinen naisliike. 

Aazam Taleqani on liberaalinen naisislamisti, erään vuoden 1979 
vallankumouksen pappisjohtajan, Ajatollah Mahmmud Taleqanin 
tytär. Hän on julkaissut Payam Hajarin -nimistä naistenlehteä ja jul-
kaissut sinä iranilaisten naisten yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kerran 
vastasi eräälle islamilaisten lehdelle Ya Lesarat’lle, joka hyökkäsi Paiam 
Hajaria vastaan ja kirjoitti vuoden 1999 syksyllä artikkelin Payame 
Hajarissa jossa hän totesi, että haluaa naisten vapautta. Hän kirjoitti 
artikkelissaan vanhoillisille näin: 

”Jos te uskotte vuoden 1979 vallankumoukseen, on parempi 
olla vähän varovaisempi asiassa. Vuoden 1979 vallankumouk-
sessa naiset ja miehet, tytöt ja pojat keskustelivat yhdessä ja oli-
vat yhteistyössä ja inhimillisessä kanssakäymisessä mielenosoi-
tuksissa, yhteenotoissa kaduilla poliisien kanssa, hyökkäyksissä 
valtion virastoihin ja yhteenotoissa sotilaallisen poikkeustilan 
aikana. Totta kai tuona aikanakin osa vanhoillisista uskovaisista 
arvosteli teitä, että tämä vallankumous ei ole islamilainen, kos-
ka se toi naiset kaduille miesten sekaan. Tämä on islamin lakien 
vastaista.” 38 

Tämä on liberaalia naisten toimintaa vanhoillisia islamilaisia 
vastaan. Vaikka kirjoittaja on itse islamilainen, hän ajattelee kuten 
hänen isänsä, joka ei ollut kuin fundamentalistinen, ja vanhoillinen 
islamilainen. Osa islamilaisista naisista yrittää nykypäivänä taistella 
niitä vanhoillisia islamilaisia vastaan, jotka yrittävät rajoittaa naisten 
oikeuksia ja viedä heitä ajassa taaksepäin. Niinpä Aazam Taleqani tuo 
esiin islamilaisten imaamien, kuten imaami Alin toiminnan oikeuden 
saamiseksi, ja hänen valtansa aikana olleen tasa-arvon ja oikeudenmu-

38 Taleqani, otettu 2.8.2002. [WWW-dokumentti]
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kaisuuden. Hän yrittää tämän avulla antaa viestin, että naisten oikeu-
det eivät ole islamin vastaisia ja myös suurin shiiamuslimien imaami 
Ali asettui aina oikeuden ja tasa-arvon puolesta. Tässä ei ole tarkoitus, 
että imaami Alin aikainen naisten tilanne siirretään nykypäivään. Tar-
koitus on, että otetaan huomioon oikeat islamilaiset lait ja johtajat esi-
merkiksi. Aazam Taleqani yrittää ottaa huomioon islamilaisten omat 
johtajat ja imaamit. Näillä perusteilla hän kritisoi islamilaisia, jotka 
antavat ankaria rangaistuksia ja epäilevät koko ajan tyttöjen ja poikien 
suhteita vaarallisiksi sekä yhteiskunnan moraalin vastaisiksi. Hän tuo 
esiin tarinana imaami Alista ja kirjoittaa siitä: 

”Olkaa oikeudenmukaisia ja välttäkää käyttämästä hyväksi isla-
mia, Muhammedia (s) ja Ali (a) jne. oman edun vuoksi. Mitä 
meidän toiminnassamme on samanlaista kuin heidän toimin-
nassaan? Sanotaan Alin (a) valtakauden aikana kolmen henki-
lön tulleen Alin luo ja ilmiantaneen erään henkilön avioliiton 
ulkopuolisten sukupuolisuhteiden harjoittamisesta39. Ali käski 
rangaista näitä kolmea henkilöä, sillä neljännen henkilön olisi 
pitänyt nähdä ja antaa ilmi. He sanoivat neljännen henkilön 
olevan pian tulossa, mutta Ali ei hyväksynyt tätä ja sanoi: en-
nen kuin tuo neljäs silminnäkijä on saapunut, te olette antaneet 
oman todistuksenne henkilön avioliiton ulkopuolisen seksin 
harrastamisesta. Onko tämä samanlaista kuin on monien mui-
den käyttäytyminen? Kun he näkevät jonkun pojan ja tytön 
yhdessä, niin heti heidät tuomitaan seksuaalisesta suhteesta ja 
epämoraalisesta ym. käyttäytymisestä.”40 

39 ”Zena” tarkoittaa avioliiton ulkopuolisen seksin harjoittamista, joka islamilaisissa 
maissa on rangaistavaa. Siitä voidaan rangaista jopa kuolemanrangaistuksella. Mo-
nissa tapauksissa Iranissa nainen on voitu kivittää. Iranissa monet naiset ovat saaneet 
tämän kivikautisen rangaistuksen ja joutuneet surmatuiksi, koska heillä on ollut 
lapsia ja mies ja he ovat harjoittaneet tätä eli zenaa.
40 Taleqani, otettu 2.8.2002. [WWW-dokumentti] Sulussa oleva ”s” tarkoittaa 
”rauha olkoon hänen kanssa” ja ”a” ”tervehdys Alille”.
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Aazam Taleqanin mukaan Ali oli hyvin täsmällinen ja oikeuden-
mukainen ja hänen tuomionsa oli hyvin tarkasti kohdistettu. Vaikka 
nykyislamilaiset Iranissa väittävät olevansa islamilaisen opin linjalla, 
he eivät noudata edes vanhan imaamin esimerkkiä ja hänen käskyjään. 
Taleganin metodi on herättää ja painostaa islamilaisia heidän omien 
islamilaisten oppiensa avulla. Hän on itse islamilainen nainen ja pap-
pisperheestä. Taleganin isä oli Iranissa tunnettu ajatollah Mahmmud 
Talegani, joka oli liberaali ja taisteli Muhammed Reza Pahlavin val-
tiota vastaan. Hän vietti vuosia shaahin vankilassa ja oli johtaja myös 
vallankumouksen aikana. Hän kuoli hyvin pian vallankumouksen jäl-
keen ja huhuttiin, että hänet tapettiin, koska hän oli tunnettu liberaali 
ja hyvin erilainen pappimies kuin Khomeini.

Kuten aiemmin tuli esiin, osa oppositiosta kuten kova nykyvaltion 
vastustaja Mujahedin Khalq, joka taisteli aseellisesti islamin tasavaltaa 
vastaan, kunnioittaa Ajatollah Mahmmud Taleqania. Hänet muiste-
taan hyvin kunniallisena, vaikka hän oli islamilaisessa tasavallassa eräs 
huomattavimmista johtajista. Aazam Taleqani ja monet hänen tapai-
set naiset ovat sillä islamin linjalla, joka tunnustaa ihmisen vapauden. 
Tämä ei sovi vanhoilliselle ja kovan linjan islamilaiselle papistolle ja 
muille heidän linjallaan oleville. 41

Nykyaikana naiset julkaisevat naistenlehtiä ja sanomalehtiä, jotka 
on suunnattu naisille ja koko yhteiskunnalle. Näitä ovat esimerkiksi 
Jenseh dovom (”toinen sukupuoli”), Paiameh Hajar (”Hajarin viesti”), 
Zanan (”naiset”) jne. Osa näistä lehdistä on saanut julkaisukiellon ja 
niiden toiminta on kielletty vanhoillisten painostuksen takia. Heidän 
toimintansa ei ole helppoa, koska osa heistä on hyvin itsenäisiä eivätkä 
lehdet ole valtiollisia. Tämän takia heillä ei ole juurikaan mahdollista 
toimia Iranissa ongelmitta. 

Vanhana aikana ja perutuslakivallankumouksen aikana (Enqelqbe 
Mshruteh) 1900-luvun alussa naiset perustuivat monia ryhmiä ja lehtiä 

41 Ks. Ghorashi 2003, 73.
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naisten herättämiseksi. Esimerkiksi Danesh-lehti (”tiede”) perustettiin 
vuonna 1910 naisia varten. Tätä sanomalehteä toimitti silmälääkäri 
tohtori Kahalin. Häntä voidaan kutsua Iranin ensimmäiseksi naistoi-
mittajaksi ja naissilmälääkäriksi.42 

Aikaisemminkin monet naistenlehdet, jotka toimivat naisten he-
rättämiseksi, kiellettiin ja lakkautettiin ja päätoimittajat vangittiin. 
Nameyeh Banuvan-lehteä (”naisten kirje”) julkaistiin vuonna 1920 ja 
sen päätoimittaja oli rouva Shahnaz Azad Teheranista. Lehden motto 
oli: ”Naiset ovat miesten ensimmäisiä opettajia.”43 Tämä lehti ilmestyi 
kaksi kertaa kuussa ja sen päämääränä oli työläisten ja köyhien naisten 
herättäminen ja auttaminen. Tämä lehti lakkautettiin ja sen omistaja 
joutui vankilaan ”naisten johtamisesta rikokseen.”44 Tärkeää oli, että 
tämä nainen ja hänen lehtensä ottivat huomioon naisten aseman ja 
heidän vahvan roolinsa yhteiskunnassa. Lehden iskulauseena siis oli 
”naiset ovat miesten ensimmäisiä opettajia”, mikä antoi naisille vah-
van ja korkean aseman. Hän rikkoi tabun, joka sanoo naisten olevan 
zaifeh eli heikkoja, minkä vuoksi naisten pitäisi olla vain miesten var-
jossa ja heidän valtansa alla. Kun naisten vahvuutta mainostetaan ja 
heidän oikeutensa ja etunsa otetaan esiin, ei patriarkaaliselle yhteis-
kunnalle jää mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä sotaan naisia 
ja heidän johtajiaan vastaan. Naisten itsenäisyystaistelu oman ja koko 
yhteiskunnan puolesta heikentää ajatusta, joka antaa naisille vain äi-
din ja kodin palvelijan roolin eikä anna naiselle yhteiskunnallista kas-
vatusroolia, joka antaa heille kunniaa ja vahvuutta.45 

Opettaja on yhteiskunnallisessa toiminnassa tärkeä ammatti, kos-
ka monet tärkeät henkilöt ja vaikuttajat ovat saaneet vaikutteita opet-
tajiltaan. Naisetkin ovat ensimmäisiä opettajia lapsilleen. Äiti opettaa 
lapsille elämää ja ohjaa häntä niin kauan kunnes lapsi aikuistuu. Mo-

42 Nahid 1986, 119.
43 Zanan nokhostin amuzgare mardanand.
44 Nahid 1986, 120.
45 Ks. Kar 2001, 66.
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net eivät ota huomioon tätä tärkeää asiaa ja laskevat naisen vain hen-
kilöksi, joka noudattaa omaa velvollisuuttaan. Iranilaiset naistaistelijat 
ovat ottaneet huomioon tämän asian ja tuoneet sen esiin vanhoillises-
sa yhteiskunnassa. Tämä ollut hyvin rohkeaa toimintaa, eikä se ole 
ollut naisille helppoa.46

Vanhoilliset ja fundamentalistiset islamilaiset ovat naisten asioissa hy-
vin tiukkoja ja lähes koko heidän toimintansa sekä nykyaikana että 
aikaisemmin on ollut naisten toiminnan ja yhteiskunnallisen aktiivi-
suuden estämistä. Heidän mukaansa naisilla ei ole oikeutta olla aktii-
visia yhteiskunnassa. Monilla nykypäivän naistenlehdillä on ongelmia, 
koska ne ovat yrittäneet toimia naisten ja heidän vapautensa puolesta. 
Nushin Ahmadi Khorasani kertoo: 

”Meillä naisilla on vaatimuksia. Emme halua niitä siksi, että 
olemme naisia ja meillä olisi vähemmän yhteiskunnallisia oi-
keuksia. Haluamme valita itse taitojemme mukaan oman yh-
teiskunnallisen aseman, aviomiehen, ammatin ja elämänmuo-
don. Emme halua naisena olemisen vuoksi olla painostuksen 
alla ja että meitä kohdellaan kuin alaikäisiä lapsia.”47 

Lehti on kirjoitettu Iranissa ja julkaistu siellä, mutta myöhemmin 
islamilaiset viranomaiset ovat poistaneet lehden numerot kaupoista ja 
kieltäneet lehden julkaisemisen. Tämä lehti on nyt julkaistu interne-
tissä monien muiden iranilaisten naisten ja feministisen tekstien rin-
nalla. Nämä kirjoitukset ovat hyvin vaarallisia islamilaisille ja heidän 
vanhoilliselle siivelle, koska niissä yritetään opettaa naisille taistelua 
omien etujensa puolesta ja kritisoida koko yhteiskunnan naistenvas-
taista toimintaa. Niissä vaaditaan naisille vapautta ja vapaata toimin-

46 Vrt. myös Kadivar 1997, 66.
47 Ahmadi Khorasani, otettu 2.8.2002. [WWW-dokumentti]
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taa omien etujensa puolesta. Ne ovat myös itsenäisiä, eivätkä ne ole 
sidoksissa islamilaiseen valtioon. Tämäkin on vaikea pala islamilaisille, 
jotka haluavat kontrolloida kaikkia ideologioita ja fi losofi sia suunta-
uksia. Nushin Ahamadi Khorasani ajaa suoraan ja rohkeasti feminis-
miä, mikä ei ole sovi islamilaisille vallanpitäjille. Heidän mukaansa 
naiset vapautuvat vain islamilaisten oppien kautta. Mikään muu ei ole 
naisille niin hyvä kuin islam ja heidän tulkintansa islamista. Islamilai-
set eivät halua rikkoa islamilaisten lakeja ja traditioita naisia kohtaan. 
Fundamentalistiset ja vanhoilliset islamilaiset haluavat säilyttää van-
hoilliset ajatukset ja estää uusien ajatusten leviämisen ja niiden sekoit-
tumisen islamin lakien ja sääntöjen kanssa. Fatima Mernissi kirjoittaa: 
”A recent book by Muhammad ’Arafa, entitled Th e Rights of Women 
in Islam, maintains not only that a women has no rights, but that she 
does not exist in political history.”48

Naiset ovat monissa yhteiskunnissa ja niiden fundamentalistien 
pakotteiden alaisuudessa yrittäneet tuoda esiin tai vaikuttaa monen-
laisen toiminnan avulla näihin vanhoihin ja naisten vastaisiin ajatuk-
siin ja toimintoihin niin, että naiset saisivat omat oikeudet. Arabia-
laisessa muslimikulttuurissa esimerkiksi Fatima Mernissi Maarakossa 
ja Naval al Sadavi Egyptissä tekevät näin. Myös Iranissa naisaktivistit 
kuten Mehrangiz Kar, Aazam Taleqani ja monet muut naiset tekevät 
naisten puolesta työtä ja taistelevat. He eivät suoraan hyökkää ja ar-
vostele islamilaista järjestelmää. Heidän toimintansa on verrattavissa 
moniin kansallisliberaaleihin, jotka ottavat huomioon hallituksen ja 
valtion oman uskonnon ja perutuslain noudattamisen. He poikkeavat 
monista muista radikaaleista naistaistelijoista ja heidän taistelumeto-
deistaan. Mehrangiz Kar kirjoittaa yhteiskunnan vapaudesta: 

”On pitkä aika, ehkä sata vuotta, jolloin ihmiset ovat etsineet 
vapautta. Mutta vain tämän kolmen vuoden ajan [1997–2000] 

48 Mernissi 1995, 4.
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osa valtiosta on ottanut huomioon tämän poliittisen kehitys-
projektin. Jatkuva yritys vapauden järjestämiseksi niin, että 
siihen olisi perustuslain mukaan mahdollisuus, on osan äly-
mystön työtä, jotka huomasivat, että lehdistö on valmis tähän 
työhön.”49 

Tässä Mehrangiz Kar tarkoittaa uudistusmielisiä, jotka irtautuivat 
vanhoillisten riveistä ja vaativat yhteiskunnallisia ja poliittisia uudis-
tuksia islamilaisen tasavallan sisällä. He ja monet muut pelkäsivät, että 
monen vuoden diktatuuri ja uskonnollinen valtio johtavat ihmiset ka-
pinaan. Monet uskovat, että tämä kapina voi johtaa koko islamilaisen 
vallan kumoamiseen. Uudistusmieliset ovat varoittaneet vanhoillisia 
siitä, että jos laaja yhteiskunnallinen kapina puhkeaa, kukaan heistä 
ei jäisi eloon. Heidän varoituksensa ovat hyvin olennaisia, koska is-
lamilaisten suosio laski hyvin nopeasti sen jälkeen kun he tappoivat 
tuhansia vastustajia ja veivät koko yhteiskunnan katastrofi n partaalle. 
Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi vallitsee koko massa. Islami-
laisilla ei ole ollut paljon poliittisia kykyjä, vaan he ovat vain painos-
tuksen keinoin yrittäneet johtaa maata. Nämä esimerkit osoittavat, 
että naisaktivistit ovat hyvin viisaita ja he keksivät tiet, jotka pakot-
tavat islamilaiset noudattamaan omia oppejaan sekä islamilaisten ja 
perutuslakien sääntöjä.50 

Vaikka nämä aktivistit ja monet muut yrittävät saada valtion 
noudattamaan edes omia lakejaan, islamilaiset monesta syystä eivät 
noudata näitä lakeja ja sääntöjä, jotka toimivat heitä itseään vastaan. 
Vallankumouksen jälkeen tähän päivän asti suuri osa liberaaleista hy-
väksyi Iranin perustuslait ja vaati niiden toteuttamista, mutta islami-
laiset eivät hyväksy tätä, eivätkä ota huomioon heidän vaatimuksiaan. 
Iranin johtajat antavat tilanteesta riippuen suullisesti tai kirjallisesti 

49 Kar, otettu 2.8.2002. [WWW-dokumentti]
50 Ks. myös Issabeigloo & Rauha 1991, 26–28.



362 Iranin naisten asema

sääntöjä ja ohjeita, joita kulloinkin pitäisi noudattaa koko yhteiskun-
nassa.51 

Nykyinen islamilaisen tasavallan hengellinen johtaja ajatollah Said 
Ali Khamenei ja muut johtajat jatkavat Khomeinin tietä ja puheen-
vuorojensa avulla antavat käskyjä eri asioista, joita perustuslakien mu-
kaan pitäisi noudattaa. Uskovaisten johtaja on korkeampi kuin maan 
perustuslaki, vaikka perustuslakikin on islamilainen. Iranin perustus-
laki on kirjoitettu islamin lakien mukaisesti. Siinä on tärkeä pykälä, 
joka antaa ihmisille vapauden, mutta vain jos he eivät riko islamin 
lakeja. Ihmisoikeudetkin voi hyväksyä vain, jos ei loukata islamia ja 
sen lakeja. Esimerkiksi ihmisten oikeus omaan ruumiiseensa ei voi 
olla vapaata, koska se voi loukata islamia.52 

Mehrangiz Kar huomioi islamilaiset ja heidän oikeusjärjestelmän-
sä ja tuo esiin ja kertoo ne perustuslain pykälät, jotka kertovat vapau-
desta: 

”Iranin islamilaisen tasavallan perustuslaki kirjoitettiin vuonna 
1979. Siinä myös useassa paikassa kansalle kerrotaan oikeuksis-
ta ja vapauksista islamilaisten lakien perusteella. Pykälissä 22, 
23, 24, 25, 26,27,28, 30, 32, 33, 34, 37, 40 ja 41 on selvitet-
ty nämä vapaudet. Silti Iranin oikeusjärjestelmässä on monia 
lakeja, jotka loukkaavat vapauden perusteita, eivätkä toteuta 
yksilön ja yhteiskunnan poliittisia ja taloudellisia vapauksia. 
Nämä pitäisi poliittisen uudistusten ensimmäisissä askeleissa 
tunnistaa.”53 

Mehrangiz Kar on asianajaja ja tuntee hyvin Iranin lait. Sillä perus-
teella hän on yrittänyt toimia naisten oikeuksien toteutumisen puoles-

51 Esim. Kadivar 1997, 162–164.
52 Ks. Ghorashi 2003, 172.
53 Kar, otettu 2.8.2002. [WWW-dokumentti]
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ta perheissä ja yhteiskunnassa. Hän on toiminut naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa vastaan. Tämä ja muu toiminta ei ole ollut ongelmatonta 
ja hän on saanut kärsiä paljon vanhoillisen islamilaisten aiheuttamista 
ongelmista. Hänen itsenäinen toimintansa ei ole ollut islamilaisille 
miellyttävää, koska heitä on ollut vastassa nainen, joka hallitsee lait ja 
on ammatiltaan lakiasiantuntija ja rikosten piirissä ottaa huomioon 
myös islamilaisen perustuslain. Hän on Iranin oikeuden ja sen järjes-
telmän uudistajien linjalla ja yrittää pakottaa islamilaisia uudistamaan 
ja muuttaman heidän epäoikeudenmukaista oikeusjärjestelmää.54 

5.3. Oppositiopuolueiden naisten toiminta

Iranilaisten naisten nykyistä toimintaa leimaa se, että ulkomailla toi-
mivat ne naiset, jotka ovat oppositiopuolueissa tai ovat osittain ir-
tautuneet oppositiopuolueista. Heidän joukossaan on hyvin erilaisia 
ryhmiä ja he edustavat erilaisia aatemaailmoja. Poliittisesti nämä nai-
set kuuluvat mm. monarkisteihin, sosialisteihin, kommunisteihin ja 
etnopuolueisiin. He toimivat puolueissa, mutta ajavat sinnikkäästi 
naisten etuja. Naisia on myös näiden puolueiden johtoelimissä. Län-
simaissa oleskelu on antanut näille poliittisille puolueille ja varsinkin 
niiden naisille painoarvoa niin, että he ovat päässeet johtajapaikoil-
le.55

Toisaalta monet puolueet ottavat naisia mukaan ja myös johtoeli-
miin sen takia, että ne näyttäisivät olevan naisten etujen puolella. Osa 
näistä naisista on tosissaan mukana politiikassa; he haluavat osallistua 
ja ottaa osan vallasta omiin käsiinsä. Eräs havaittavissa oleva ulko-
mailla vaikuttavien naisten ongelma on silti kokonaisuuden kannalta 
katsottuna heidän passiivisuutensa. Jos heidän toimintansa ei ole läh-

54 Kar 2001, 7.
55 Ks. esim. Ghorashi 2003, 10.
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tenyt liikkeelle heistä itsestään, ketkään muut eivät niin aktiivisesti aja 
heidän etujaan. Osa miehistä on sitä mieltä, että naisten itse pitäisi 
olla aktiivisia puolueissa ja ottaa niissä omat paikkansa. Osaksi he ovat 
oikeassa: naisten pitäisi itse olla aktiivisia. Iranilaisten naisten ongel-
mat ovat yleisiä naisten ongelmia eli esimerkiksi perheissä tehtävä työ 
on jaettu epätasa-arvoisesti. Kun naiset ja miehet toimivat samoissa 
puolueissa, naiset jäävät helpommin pois kokouksista hoitamaan lap-
sia miesten mennessä kokoukseen. Yleensä demokraattisissa puolueis-
sa valitaan johtajat heidän tunnetutuvuutensa perusteella, jolloin puo-
lueen jäsenenä olevat mutta kokouksiin harvoin osallistuneet naiset 
jäävät valitsematta ja täten loppujen lopuksi ilman valtaa.56

Iranilaista yhteiskuntaa ovat hallinneet patriarkaaliset säännöt 
monien vuosien ajan, eivätkä ulkomailla asuvat miehet voi helposti 
eliminoida tätä ongelmaa ja sopeutua länsimaiseen tasa-arvoon. Nais-
ten ja miesten välillä on sekä kirjoitettuja ja kirjoittamattomia lakeja 
ja sääntöjä. Miehet eivät vapaaehtoisesti luovu omasta herruudestaan, 
vaikka he toimisivatkin tasa-arvon puolesta. Kun naiset ja miehet ovat 
samassa veneessä ja jommankumman pitää uhrautua, niin varmasti 
juuri naiset ”uhrataan.” Jos kyseessä on vallanpitäjän paikka ja korkea 
asema, se menee automaattisesti miehelle, jos naiset ovat hiljaa eivätkä 
ota aktiivisesti omaa osuuttaan. Ilmaiseksi miehet eivät anna heille 
mitään. Naiset ovat huomanneet tämän ja vaativat naisille oikeutta 
ja osaa vallasta puolueissa. Tämä onnistuu, kun naiset ovat aktiivi-
sia. Naiset esimerkiksi Iranin Kansan Fadaian-järjestössä (enemmistö) 
ovat saaneet johtajanpaikkoja oman aktiivisen osallistumisen avulla. 
Naisten hiljaisuus Iranissa on heidän etunsa vastaista. Naiset voittavat, 
kun he ovat tarpeeksi aktiivisia eivätkä anna periksi miesten voimalle 
ja alistamiselle.57

56 Vrt. Berndtson 1993, 126–128.
57 Ks. myös Ghorashi 2003, 105–106.



Naiset, muutos ja puolueet Iranissa 365

Oppositiossa osa puolueista ja järjestöistä yrittävää näyttää muille 
heidän omien naistensa osuuden ja tämän kautta kilpailun valtioelin-
ten kanssa. Koska Iranin valtio on supistanut naisten elämää ja rajoit-
tanut heidän toimintaa, osa oppositiosta on ottanut naiset mukaan 
vuoksi saadakseen itselleen kannatusta. Monien oppositioryhmien 
naiset eivät ole kuitenkin itsenäisiä. He ovat miesten vallan alla ja 
objektina miesten johtajuuden ja etujen takia. Iranin kansan Muja-
hedin-järjestö, jonka päämaja oli Irakissa 1980-luvun alusta lähtien 
ja joka toimi aseellisesti Iranin valtiota vastaan, on yksi hyvä esimerk-
ki.58 Tämän järjestön ideologia on shiialainen islam ja heidän pää-
määränään on julistaa Iranissa islamilainen demokraattinen tasavalta. 
He ovat valinneet itselleen oman maanpaossa olevan hallituksen ja 
presidentin. Presidentti on heidän johtajansa Masud Rajavin vaimo 
Maryam Rajavi. Masud Rajavi on itse johtaja ja hänen vaimonsa pre-
sidentti, mutta Masud Rajavi on itse puolueen ja koko heidän halli-
tuksen tärkein johtaja.59 

Mujahedinin järjestö on vaalinut monia naisia heidän järjestönsä 
ja armeijan johtajiksi, mutta nämä naiset eivät ole itsenäisiä ja järjestö 
on vain muodollisesti ottanut naiset mukaan tähän johtajuuspeliin. 
Tässä puolueessa naisilla on samanlainen univormu ja heillä on myös 
huivi päässä. Nämä naiset ovat tämän puolueen propagandan mukaan 
symboli iranilaisen yhteiskunnan naisille. On kerrottu, että tämän 
puolueen naisia on jopa pakotettu ottamaan avioero niistä miehistä, 
jotka ovat olleet aikaisemmin puolueen jäseninä, mutta nykyään ovat 
tämän epädemokraattisen puolueen ja sen ainoan johtajan yksinvaltaa 
vastaan. Mujahedin kutsuu näitä puolueesta irtautuneita Iranin ”va-

58 Yhdysvallat ja sen liittolaiset miehittivät Irakin vuonna 2003; Mujahedinilta rii-
suttiin aseita Irakissa. Marjam Rajavi lähti Ranskaan, mutta hänen puolisonsa Mas-
sud Rajavin kohtalosta ei ole tietoa. Mujahedinin jäsenet asuvat edelleen Irakissa 
miehittäjän valvonnan alla.
59 Myös ks. Ghorashi 2003, 72 & Pollack 2004, 189.
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koilija-agenteiksi” ja ”palkatuiksi henkilöiksi”. Monisivuisessa järjes-
tön kansanneuvoston vastarinnan ilmoituksessa kirjoitetaan näin: 

”2- Mullahin turvallisuusjärjestön ensimmäinen suunnitelma 
oli niin kun kesäkuussa omissa valtiollisessa julkaisussa ja In-
ternet-sivuilla on palkatusta agentista Sobhanista kerrottu, että 
enemmän kuin 80 henkilöä (Mujahedinin jäseniä ja komenta-
jia) yhdessä (salaisessa toiminnassa Irakin valtion kanssa) kädet 
sidottuina on luovutettu Iranille ja nyt heitä on kidutettu ja 
heitä uhkaa teloitus.”60

Mujahedin kutsuu kaikkia vastustajiaan islamilaisen valtion palk-
kasotureiksi, vaikka he olisivat heidän vanhoja mies- tai naisjäseniä. 
Heidän mukaansa kuka tahansa Mujahediniä vastustava on valtion 
riveissä, vaikka kuuluisi muuhun oppositioon. Monet entiset Muja-
hedinin jäsenet kuten Sobhani kertovat, että hänen vaimonsa ja per-
heensä on pakotettu eroon hänestä ja nyt hänen vaimonsa on Irakissa 
tämän järjestön vankina. Mujahedin kertoo, että nämä vaimot ovat 
itse eronneet omasta tahdostaan, koska heidän miehensä olivat Muja-
hediniä vastaan. Tämän takia vaimot eivät enää halunneet elää mies-
tensä kanssa. Nämä entiset Mujahedinin kannattajat taas haluavat, 
että heidän vaimonsa tulisivat johonkin eurooppalaiseen maahan ja 
niiden viranomaisten edessä kertoisivat, että eivät halua olla naimi-
sissa heidän kanssaan. Nämä entiset Mujahdinin jäsenet ja järjestön 
nykyiset arvostelijat sanovat, että heidän vaimonsa on pakotettu ero-
amaan heistä Irakissa ja jos he tulisivat yhteen Euroopan maahan, sel-
viäisi, ovatko he itse halunneet eroa vai onko tämä järjestö pakottanut 
heidät avioeroon.61 

60 National Council of Resistance of Iran, 5.8.2002. [WWW-dokumentti]
61 Vrt. Ghorashi 2003, 114.
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Yksi asia on selvä: Mujahedin on sotilaallinen ja poliittinen järjes-
tö, jolla on islamilainen ideologia. Sen lisäksi Irakin Saddamin valtio 
oli auttanut sen jäseniä mm. antamalla heille turvapaikan. Mujahedin 
on antanut paljon toivoa jäsenilleen ja luvannut, että se pian kaataa 
Iranin valtion ja julistaa perustetuksi kokonaan oman valtion. Tämä ei 
ole kuitenkaan toteutunut, vaikka taistelua on kestänyt yli 20 vuotta. 
Osa järjestön jäsenistä oli ollut väsynyt tuloksettomuuteen, eivätkä he 
haluneet jatkaa tiukan diktatuurimaisen puolueen toiminnassa Irakin 
kuumilla aavikoilla ja kasarmeissa.62 

Mujahedinin toiminta ja propaganda toisia oppositiopuolueita ja 
omia vastustajia vastaan ja sen lähes liittolaismainen toiminta Sadda-
min kanssa herätti tämän järjestön jäsenten keskuudessa erimielisyyttä 
sen oman johtajan kanssa ja tällöin jäseniä rangaistaan eri keinoin. On 
selvä asia, että Mujahedinin keinojen avulla eivät Iranin naiset ja kansa 
saavuta vapautta ja itsenäisyyttä. Tämän puolueen naisten toiminta 
ei ole heidän omien etujensa mukaista eikä itsenäistä, mutta näiden 
naisten osallistuminen politiikkaan on puolueelle hyödyllistä. Vaikka 
nämä naiset ovat lähinnä poliittisia objekteja ja heitä käytetään hyväk-
si politiikan päämäärien vuoksi, tulevaisuudessa nämä naiset voivat 
olla tätä systeemiä vastaan, varsinkin jos heidän puolueensa avautuu 
ja siitä tulee vapautuneempi.63

Yksi ulkomailla toimiva äänekäs ja äärivasemmistolainen pieni 
puolue, joka väittää olevansa Iranin naisten puolella ja taistelevan-
sa heidän puolestaan, on Iranin Työväen Kommunistinen puolue 
(ITKP). Puolueen päämääränä on kaataa Iranin islamilainen järjestel-
mä ja julistaa oma uusi järjestys. Tämän pienen puolueen johdossa on 
monia naisia ja monet naiset ovat myös aktiivisia jäseniä sen riveissä. 
Puolue on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä pienistä äärivasemmisto-
laisista järjestöistä Iranissa ja sen jäsenet uskovat, että mikäli heidän 

62 Ghorashi 2003, 88.
63 Vrt. Berndtson 1993, 127.
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puolueensa voittaa, naisten asema paranee. Todellisuudessa sen naisjä-
senten toiminta ei ole itsenäistä, vaan nämä naiset vain toistavat puo-
lueen miesten ajatuksia ja kertomuksia siitä, että naisten pitäisi olla 
vapaita ja että islam estää sen. ITKP:n mukaan vain heidän järjestönsä 
ideologian mukainen kommunismi ja puolueen valta voi vapauttaa 
iranilaiset naiset, sillä muut puolueet ovat porvarillisia ja taantumuk-
sellisia kuten Fadaian-enemmistö ja Tudeh-puolue.

Tämän puolueen toiminta pahentaa Iranin järjestelmän vaiku-
tusta naisten asemaan järjestämällä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
äänekkäitä mielenosoituksia, joissa on joskus vain muutamia osal-
listujia. Sillä ei kuitenkaan ole paljon poliittista kykyä analysoida ja 
tuoda esiin sivistyneesti naisten ja muun yhteiskunnan ongelmia ja 
politiikkaa, kuten muut puolueet tekevät. ITKP nimittää tätä heikkoa 
toimintaa ”erilaiseksi” ja ”moderniksi” politiikaksi, jollaista on vain 
sillä, mutta ei millään muulla puolueella. Monet näistä puolueista, 
kuten Iranin Tudeh-puolue ja muut Mujahedinin ”porvaripuolueiksi” 
kutsumat puolueet ovat kommunistisia ja vasemmistolaisia puolueita, 
jotka ovat taistelleet monien kymmenien vuosien ajan erilaisia dikta-
tuureja vastaan.

ITKP:n naisjohtajista ja jäsenistä osa on hyvin aktiivisia, mutta 
heidän puolueensa toimintamenetelmät vaikeuttavat heidän toimin-
taansa, eivätkä salli heidän radikaalin toimintansa olla itsenäistä. Kun 
naisilla on vahva usko omaan puolueeseensa, he muuttuvat automaat-
tisesti poliittisiksi objekteiksi, jotka palvelevat vain puolueensa mies-
johtajia. Vaikka monet näistä naisista yrittävät aktiivisesti tuoda esiin 
naisiin kohdistuvia yhteiskunnallisia ongelmia, heidän puolueensa ja 
sen taustalla oleva miesvalta ei anna heille mahdollisuutta olla täysin 
itsenäisiä. Heidän edellään ja johtajana on aina yksi miesjohtaja, joka 
ohjaa heitä. Esimerkiksi voidaan ottaa Azar Majedi, joka on ITKP:n 
jäsen ja puolueen vuonna 2002 kuolleen johtajan vaimo. Hän istuu 
tämän puolueen johdossa ja yrittää tuoda esiin ongelmia, joka aiheu-
tuvat iranilaisten naisten epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Vaikka 
hän on itse naisaktivisti, hänen suuri ongelmansa on itse puolue ja 
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sen menestyminen. Niinpä hän kirjoitti naisten päivän kunniaksi ar-
tikkelin, iloinen, kun ihmiset ovat heidän puolueensa takana ja hän 
kirjoittaa: 

”8. maaliskuuta 2001 Iranin naisten tasa-arvoliikkeen puolesta 
ja Iranin kommunistisen liikkeen historiassa nimitetään radi-
kaalipäiväksi vastustamaan naisten epäoikeudenmukaista koh-
telua, sukupuolista apartheidia ja islamilainen toimintaa naisia 
vastaan. Niin kuin 8. maaliskuuta 1979 on kirjoitettu naisten 
vapauden tukahtumisesta islamin tasavallan takia. 1900-luvun 
alussa Neuvostoliiton islamilaisten maiden naiset hylkäsivät 
hejabin punaisen armeijan tukena. Yhden vuosisadan jälkeen 
Iranin naiset Iranin työväen kommunistien kutsusta ja naisvas-
taisen valtionpoliisin voimien läsnä olosta huolimatta tekivät 
näin.”64 

Kirjoittaja väittää, että juuri hänen puolueensa kutsusta naiset 
hylkäsivät Iranissa hejabin. Hänen mukaansa tämä radikaali ja pieni 
puolue on niin voimakas, että se voi vaikuttaa Iranin naisiin niin, että 
he hylkäävät hejabin poliisista huolimatta. On varsin kyseenalaista, 
miten puolue, joka toimii ulkomailla eikä ole tunnettu Iranissa, voi 
vaikuttaa niin, että monissa Iranin kaupungeissa naiset vastaavat tä-
män puolueen kehotuksiin ja tekevät radikaaleja tekoja. Tämä kirjoi-
tus on tyypillistä puoluepropagandaa. Jos Azar Majedi esittäisi, että 
ulkomailla monet kymmenet tai sadat puolueen kannattajat ovat pro-
testoineet islamilaisten toimintaa naisia vastaan, se olisi uskottavaa. 

Naisten joukkovoimaa on hyvin taitavasti käytetty hyväksi vain mies-
ten vallan yllä pitämiseksi ja jakamiseksi. Mujahedinin lehdissä puhu-
taan paljon islamilaisen tasavallan toiminnasta naisia vastaan, mutta 

64 Majedi, 16.3.2001.
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on hyvin vaikeaa tietää mitä Mujahedinin naiset itse kokivat suljetuis-
sa sotilasleireissä Irakissa. Tämän puolueen ideologia on islamilainen 
ja sen tiukkojen sääntöjen mukaan johtajan ja puolueen systeemiä 
vastaan olevat ovat automaattisesti vihollisia.65

Olivatpa naiset kuinka aktiivisia tahansa, heidän toimintansa 
miesvaltaisissa ryhmissä hyödyttää miehiä ja heidän etujaan. Jotta 
naisten toiminta ei olisi vain propagandaa puolueille, myös naisten 
edut tulisi ottaa huomioon. Naisten tulisi olla itsenäisiä omassa toi-
minnassaan, ei miesten kontrollin alaisia. Naiset voivat olla hyvinkin 
puolueiden jäseniä ja aktiiveja, mutta heidän pitäisi tietää, mitä ja ke-
nen etuja heidän toimintansa loppujen lopuksi palvelee. Koska naiset 
itse ovat huonossa asemassa, heidän itsenäinen toimintansa puolueissa 
saattaisi auttaa koko yhteiskuntaa vapautumaan epäoikeudenmukai-
suuksista.66

65 Ks. Ghorashi 2003, 5-6.
66 Vrt. Berndtson 1993, 126.
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6. Johtopäätöksiä

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu laajasti osia Iranin historiasta ja 
yhteiskunnan tapoja. Tutkimus on käsitellyt myös muita Iranin yh-
teiskuntaan sidoksissa olevia seikkoja kuten kehitysmaiden naisten 
asemaa, tasa-arvoa ja uskontoa. Tutkimuksessa on tuotu esiin mm. 
Ajatollah Khomeinin roolia ja Pahalvin perheen hallitsijoiden vallan-
käytön tapoja. Tässä tutkimuksessa tuli esiin monia naisiin kohdistu-
via toimintoja, joista keskeinen seikka on naisten oma taistelu. Iranissa 
naiset ovat kärsineet paljon yhteiskunnassa mm. joutuessaan toimin-
tansa vuoksi vankilaan. Iranin islamilainen valta on fundamentalis-
tisten shiialaisten mullahien ja heidän kannattajiensa käsissä ja heillä 
on naisille kovat säännöt. Pahalevien perheen vallan aikana Iranissa 
yritettiin muuttaa naisten asemaa länsimaisten maiden esimerkkien ja 
sääntöjen mukaan, mutta ne tavat eivät saavuttaneet suurta osaa ta-
vallista kansaa. Yhteiskunnassa vallitsi jyrkkä taloudellinen jako, joka 
auttoi mullaheja saamaan kannatusta kansan keskuudessa ja ottamaan 
valta heille itselleen. He käyttivät naisia sekä oman kiihkon uskon-
nollista voimaa yhteiskunnallisen taistelun keinoina. He väittivät, että 
Pahlavit länsimaistavat Irania ja vievät naisten ja perheiden kunnian. 
Tässä tutkimuksessa on tuotu esiin tietoa siitä, että Iran on vanha 
patriarkaalinen maa, jossa naisia sorretaan sukupuolen vuoksi ja jossa 
valta kuuluu miehille. Iran on pitkän historian omaava maa ja sen his-
toriaan ovat kuuluneet usein pitkäaikaiset sodat. Sotia on käyty muita 
maita vastaan tai oman maan puolustamiseksi. Iranin hallitsijat ovat 
olleet lähes aina jonkun kanssa konfl iktissa, joten ulkopuoliset tai si-
säiset konfl iktit kuuluvat oleellisesti Iranin historiaan. Näissä konfl ik-
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teissa on koko kansa ollut osallisena sotureina tai rintaman avustajina. 
Vaikka naiset eivät ole historiassa olleet paljon esillä, heidän osuutensa 
historian tekemisessä on ollut suuri. Miehet eivät olisi voineet toimia 
sotureina ilman perhettä ja naisia. Naisilla on ollut suuri rooli niin yh-
teiskunnan voitoissa kuin sen puolustuksessakin. Kuninkaat ja muut 
päämiehet ovat olleet riippuvaisia naisista. Heidän ympärillään on ol-
lut äitejä, vaimoja ja siskoja, joita ilman he eivät olisi voineet toimia 
kuninkaina. Iranissa naiset ovat luoneet kuninkaita ja kasvattaneet 
heidät kuninkaiksi. 

Naisten ja tyttöjen kohtaloon kehitysmaissa vaikuttavat monet 
seikat. Köyhyys ja epätasa-arvoisuus ovat niitä yhteiskunnallisia teki-
jöitä, jotka vaikuttavat naisten asemaan. Köyhyys vaikuttaa koko yh-
teiskuntaan ja heikentää osaa sen jäseniä. Heidän olonsa jää kurjaksi ja 
vain vähäinen osa yhteiskunnan jäseniä voi olla hyvässä taloudellisessa 
asemassa ja käyttää valtaa. Naiset ja lapset ovat niitä yhteiskunnan 
jäseniä, jotka kärsivät eniten perheiden ja yhteiskunnan köyhyydestä. 
Huonot yhteiskunnalliset olot heikentävät ennen kaikkea naisten ase-
maa ja vievät heiltä mahdollisuuden parempaan inhimilliseen asemaan. 
Kun nainen on riippuvainen miehen tuloista, hänen valtansa perhees-
sä on viety ja annettu miehelle. Vaikka naisella on kotitaloudessa yhtä 
suuri tai suurempikin rooli, taloudellinen riippuvuus tekee naisista 
kotiorjia. Palkkaerot eli miehiin verrattuna alhaisemmat palkat, nais-
ten uhrautuminen taloudellisen laman ja huonon yhteiskunnallisen 
taloudellisen tilanteen aikana vievät naisilta paljon mahdollisuuksia 
kehittää omia kykyjään ja päästä ylemmille portaille valtataisteluissa. 
Köyhät naiset elävät tuskallisempaa elämää kuin miehet, koska heitä 
sorretaan monin tavoin. Naisten ja miesten epätasa-arvo sekä koko 
yhteiskunnan köyhyys ja epätasa-arvo ovat naisten ongelmia, sillä hei-
tä sorretaan kaksinkertaisesti. Vaikka naisilla toisinaan on hyvä talou-
dellinen asema, niin patriarkaalisessa yhteiskunnassa hänellä on silti 
epätasa-arvoinen asema.

Sorron vallitessa yhteiskunnassa syntyy taistelua sitä vastaan. Tais-
telu tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta on toimintaa kur-
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juuden lopettamiseksi. Naisetkin osallistuvat taisteluihin, koska heitä 
kohtaan esiintyy monenlaista sortoa kuten yhteiskunnan köyhyyttä ja 
epätasa-arvoisuutta. Tämän takia erilaisia naisten liikkeitä on lähtenyt 
liikkeelle joko itsenäisenä tai yhdessä muiden yhteiskunnan liikkeiden 
kuten työväen- ja vasemmistoliikkeiden kanssa. Naiset ovat toimineet 
myös omissa joukoissaan monin tavoin, koska heidän kohtaamansa 
sorron muodot ovat erilaisia ja eritasoisia. Monet keski- ja yläluokan 
naiset kokevat epätasa-arvoisuutta vallan jaossa. Alemman taloudelli-
sen luokan naiset kokevat sekä taloudellista epätasa-arvoisuutta että 
epätasa-arvoisuutta vallan jaossa. Monet kehitys- ja siirtomaiden asuk-
kaiden taistelut ovat kohdistuneet sekä koko yhteiskunnan vapauden 
puolesta toimimiseen kolonialismista ja uuskolonialismista vapautu-
miseksi että oman identiteetin pelastamiseksi rasismia ja apartheidia 
vastaan. Monien naisten taistelu kohdistuu omaan seksuaaliseen tasa-
arvoon ja miesten valtaan naisten objektina olemista vastaan. Naisten 
taistelu samoin kuin koko yhteiskunnan taistelu on hyvin kirjavaa. 

Naiset ovat suoraan osallistuneet taisteluihin ulkomaalaisten ko-
lonialistista valtaa vastaan tai sisäistä sortajaa vastaan. Eräinä aikoina 
he ovat suorastaan johtaneet taistelua. Tästä ovat esimerkkinä Qorat-
al-ain 1800-luvulla ja Zainabpasha 1900-luvun alussa. Monet intel-
lektuellinaiset ovat perustaneet naisten ryhmiä ja järjestöjä sekä lehtiä 
yhteiskunnan vapauden puolesta ja naisten sortoa vastaan. Heidän 
toiminnallaan on ollut suuri vaikutus yhteiskunnan taisteluissa ja he 
ovat itse myös kärsineet paljon tämän takia. Vankila, kiduttaminen 
ja kuolema ovat olleet naisten kohtalona taistelussa Iranin historian 
aikana. Naiset ovat olleet mukana ankarassa taistelussa ja monet heis-
tä kuten Fadaian-järjestön naiset ovat saaneet surmansa aseellisissa 
taisteluissa Pahlavin diktatuuria vastaan. Naiset olivat vuoden 1979 
vallankumouksessa tärkeitä osallistujia. Heidän suuret näkyvissä jouk-
konsa olivat jokaisessa mielenosoituksessa. 

Naiset olivat näissä kaikissa taisteluissa mukana, mutta silti hei-
dän kohtalonsa oli surkea eivätkä he saaneet oikeutta. Heidän ase-
mansa jäi edelleen huonoksi. Vaikka vasemmistolaiset olivat taistelleet 
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naisten puolesta, heidän puolueissaan naisilla oli vähän valtaa. Kun 
islamilaiset pääsivät valtaan, kumosivat he lähes kaikki ne vähäisetkin 
saavutukset, jotka naiset olivat saaneet Pahlavin aikana. Tämän takia 
monet keskiluokan naiset lähtivät kaduille toimimaan uusia islamilai-
sia määräyksiä vastaan. Heidän taistelunsa ei saanut riittävästi tukea 
vasemmistopuolueita ja muilta vasemmistolaisilta. Suurimmat puolu-
eet tulkitsivat toiminnan vastavallankumoukselliseksi ja porvarillisek-
si. Nämä puolueet ovat tänä päivänä muuttaneet osan näkemyksistään 
naisia kohtaan. Monet heistä tosin harrastavat vain propagandaa ja 
retoriikkaa naisten oikeuksista ja asemasta. Oppositiossa olevat puolu-
eet käyttävät islamilaisen valtion naisiin kohdistamaa syrjintää oman 
menestyksen keinona ja käyttävät sitä retoriikkanaan kuvaamassa mitä 
naisille yhteiskunnassa tapahtuu. Naisilla on hyvin vaikeaa olla mu-
kana miesvaltaisissa puolueissa ja pystyä toimimaan vapaasti omien 
oikeuksien puolesta.

Toisaalta naiset ovat saaneet myös paljon vaikutteita vasemmis-
tolta. Iranilainen vasemmisto on alusta lähtien perustettu taistele-
maan köyhien etujen puolesta. Monet vasemmistolaiset ovat saaneet 
surmansa ja menettäneet itse mahdollisuuden parempaan elämään 
taistelujen vuoksi. Vasemmistolaiset ovat olleet aktiivisia taistelemaan 
työläisten ja köyhien puolesta Iranissa monin tavoin. He ovat taistel-
leet sekä rauhanomaisesti että aseellisesti, ja molemmat keinot ovat 
aiheuttaneet heille paljon tuskaa ja paineita. Pahlavien ja islamilaisten 
diktatuurit ovat tukahduttaneet vasemmistolaisia voimakkaasti, min-
kä vuoksi monet vasemmistolaiset ovat taistelleet aseellisesti diktatuu-
ria vastaan. Erilaiset sissiryhmät ovat hyökänneet poliisia ja armeijaa 
vastaan. He ovat myös puolustaneet omaa ideologiaansa ja ajatuksiaan 
muita ryhmiä kuten monarkisteja ja islamilaisia vastaan poliittisesti ja 
rauhanomaisesti. Tämän kovan taistelun päämäärä on ollut köyhien ja 
rikkaiden välisten taloudellisten erojen poistaminen. Tasa-arvo ja va-
paus ovat teemoja, jotka heidän mielestään poistavat köyhien sorron. 

Vasemmistolaisten ja uusvasemmistolaisten kuten Fadaian-järjes-
tön, Tudeh-puolueen, Mujahedinien ja muiden puolueiden riveissä 
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on taistellut tuhansia naisia ja miehiä. Naiset ovat olleet taisteluissa 
yhtä aktiivisia kuin miehet. Vaikka heidän määränsä naisten sorron 
takia on joskus ollut vähäisempi, ne naiset, jotka ovat olleet taisteluis-
sa mukana, ovat kärsineet taisteluissa yhtä paljon. Monissa puolueissa 
naiset ovat nousseet lähes korkeimpaan johtoon kuten Ashraf Dehq-
hani, joka johti omaa Fadaian Khalq -järjestöään. Monissa puolueissa 
naiset ovat olleet korkeassa asemassa ja vaikuttaneet puolueen käy-
tännön politiikkaan. Monissa vasemmistolaisissa ja muissa puolueissa 
naiset ovat olleet niin tärkeitä, että ilman heidän olemassa oloa puolu-
eiden taistelu ei olisi onnistunut. Esimerkiksi Kansan Mujahedinissa 
naiset ovat tärkeässä asemassa sen johdossa, eikä puolue tulisi toimeen 
ilman naisten aktiivisuutta. Tämä johtuu naisten uskollisuudesta tätä 
puoluetta kohtaan. Mujahedinin miesjohtajan asema on hyvin riippu-
vainen naisten joukkovoimasta. Tässä puolueessa naiset ovat vähem-
män kapinallisia kuin miehet ja tämä on yksi syy, miksi johtaja on 
valinnut useita naisia Kansan Mujahedinin johtoon. Tämä on ollut 
naisille sekä hyvä että huono asia. Se on hyvä, koska se antaa naisille 
itseluottamusta ja huono, koska naisia käytetään objekteina poliitti-
sessa toiminnassa.

Islamissa yksi keskeinen asia on moraali. Islamin moraali on hyvin eri-
lainen kuin moraali käsite nykyeurooppalaisissa ja sivistyneissä mais-
sa ja sen yksi keskeinen osa on naisten käyttäytyminen. Naiset ovat 
vastuussa yhteiskunnan moraalista ja juuri heidän käyttäytymisensä 
vaikuttaa islamin mukaan miesten moraaliin. Jos naiset olisivat vapai-
ta niin kuin nykyisissä sivistyneissä maissa, islamin uskon mukaan he 
heikentäisivät yhteiskunnan ja miesten moraalia. 

Pukeutumien on yksi tärkeä osa naisten moraalista käyttäytymis-
tä. Naisten pitäisi islamin mukaan sääntöjen perusteella peittää oma 
vartalonsa kokonaan ja heillä on oikeus paljastaa itsensä vain omalle 
aviomiehelleen ja tietyille muille miehille kuten lähisukulaisille. Tämä 
on yksi symboli, miten naisia voidaan määrätä heidän perusasioissaan 
kuten pukeutumisessa. Islam määrää myös miesten ”hyvää” käyttäy-
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tymistä, mutta naisia kohtaan on enemmän painetta kuin miehiä 
kohtaan. Tämä antaa sen käsityksen, että naiset ovat toisen luokan 
ihmisiä miesten jälkeen. Miesten asema on olla ensimmäisiä ja heidän 
jälkeensä tulevat naiset. Tämä on hyvin ristiriitaista uskonnon kanssa, 
joka sanoo ihmisten olevan tasa-arvoisia Jumalan edessä. 

Nykypäivänä fundamentalistit käyttävät hyväksi islamilaista oppia 
naisia vastaan. Monissa islamilaisissa maissa naisia kohtaan on ankaria 
lakeja ja heitä syrjitään ja pakotetaan. Naiset pakotetaan jopa keppi-
en ja vankilan avulla noudattamaan islamilaista pukeutumis sääntöä 
hejabia. Näissä maissa naiset eivät voi olla oman kohtalonsa valtiaita, 
sillä vain miehet ja viranomaiset määräävät, mitä naisten pitäisi tehdä 
ja toimia. Tämä on tuonut naisille paljon vaikeuksia ja tuskaa. Monet 
naiset nousevat kapinaan ja tekevät jopa itsemurhia tai murhaavat mui-
ta perheenjäseniä kuten Iranissa tapahtuu. Monet masentuvat ja pake-
nevat kotoa. Toiset jäävät pois koulusta, koska he tietävät, että heillä ei 
ole mahdollisuutta samaan koulutukseen kuin miehillä. Islamilaisten 
ja fundamentalistien toiminnat ja säännöt ovat vahingoittaneet naisia 
niin, että heidän asemansa miehiin verrattuna on hyvin heikko. Tämä 
on aiheuttanut sen, että naisetkaan eivät itse usko omiin voimiinsa ja 
monet ovat mukautuneet näihin lakeihin ja toimintoihin. Islamin ku-
ten monen muunkin uskonnon tehtävä on moraalin valvonta. Monet 
asiat, jotka ovat islamissa tabuja, toteutetaan kovin keinoin. Tämän 
vuoksi Iranissa ja monissa muissa fundamentalistisissa islamilaisissa 
maissa vangitaan tai tapetaan ne naiset, jotka eivät noudata niiden 
lakeja. Fundamentalistiset lait antavat luvan kiduttaa naisia ja tappaa 
heitä kiduttamalla kuten ruoskimalla tai kivittämällä. Tämä tehdään 
avoimella paikalla, jotta kaikki ihmiset näkisivät ja ottaisivat oppia. 
Naisten kuolemaakin käytetään hyväksi oman ideologian ja uskonnon 
voiton vuoksi. Tällaiset teot ovat hyvin ristiriitaisia nykymaailman mo-
raalin ja ihmisoikeuksien kanssa, sillä monet sivistyneet yhteiskunnat 
ovat kieltäneet kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen. Näissä maissa 
ei palkita väkivaltaa vaan, se päinvastoin tuomitaan. Vaikka maail-
massa väkivaltaa ilmenee eri muodoissa ja monet sivistyneet maatkin 
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omien etujen takia synnyttävät väkivaltaa tai auttavat sen syntymistä, 
näitä tekoja kuten kivittämistä ei ole sallittu sivistyneissä maissa. 

Islamilaiset ovat Iranissa käyttäneet laajasti naisten voimaa naisia 
itseään vastaan. He ovat tuoneet naiset kaduille ja lisänneet tämän 
avulla omaa suosiotaan. He ovat käyttäneet naisia niin, että nämä ovat 
allekirjoittaneet oman toimintansa kautta oman kohtalonsa heikkene-
misen ja syrjäytymisen. Monet naiset ovat tietämättömänä tukeneet 
islamilaisia ja monet oppositiopuolueet ovat käyttäneet heitä miesten 
ja patriarkaalisen vallan vahvistamiseen. He ovat Iranissa tukeneet is-
lamilaisia voimia niiden naisten vastaisessa toiminnassa. Myös oppo-
sitiossa osa naisista toimii niin, että he puhuvat naisten oikeuksista 
tarkoituksena vain tukeakseen miesjohtajia ja oman puolueensa val-
lan lisäämistä. He tukevat miesten retoriikkaa naisia koskevissa sekä 
yhteiskunnan asioissa ja antavat väärän koodin naisten vapauttami-
sesta. Tämä on loppujen lopuksi naisten kannalta hyvin negatiivista 
toimintaa, koska se vie heidät huonoon asemaan ja harhauttaa heidän 
toimintaansa ja oikeuksiansa. 

Iranissa köyhyys vie naisilta monia mahdollisuuksia kehittää omia 
voimiaan ja parantaa omaa asemaansa. Tämän takia he ovat jääneet 
kodin orjiksi ja vaikka suurin osa kodin- ja lastenhoidosta on heidän 
harteilla, heillä ei ole mitään oikeuksia kotona. Väkivalta ja alistami-
nen yhteiskunnassa ja omassa perheessä on heidän osanaan ja heitä 
kohdellaan kuin tavaraa. Tyttöjen ei anneta olla lapsia ja käyttäytyä 
kuin lapsi. Heidät järjestetään avioliittoon hyvin nuorena perheen 
taloudellisesti kurjien olojen takia. Kova fyysinen työ on naisten 
harteilla maaseudulla ja köyhillä alueilla, mutta kotona valta kuuluu 
miehille. Mies voi tehdä mitä haluaa, mutta naisilla tähän ei ole oike-
utta. Naisia lyödään tai surmataan hyvin helposti heidän seksuaalisen 
käyttäytymisen takia. Joskus pelkkä epäily riittää naisten tappamiseen 
ja murhaamiseen. Myös kurjuus vie monet naiset kostamaan ja he 
vahingoittavat toisia, läheisiä ihmisiä kuten perhejäseniä tai miesten 
omaisia tai tekevät itsemurhan.



378 Iranin naisten asema

Iranissa naisten syrjäyttämiseen vaikuttavat monet tekijät. Van-
hoilla naisten vastaisilla traditioilla ja uskonnolla on hyvin suuri vai-
kutus naisiin. On hyvin vaikeaa erottaa vanhat nykymaailman kanssa 
ristiriidassa olevat traditiot yhteiskunnan uskonnosta. Nämä kulkevat 
käsi kädessä naisten syrjäyttämisen kanssa. 

Pukeutuminen Iranin kuumassa ilmastossa mustiin vaatteisiin ja 
tiukasti itsensä peittäen on hankalaa. Miehet eivät saa kuulla naisten 
ääntä laulettuna ja naisilta on laulamisen lisäksi kielletty tanssiminen. 
Naiset eivät voi olla yhteiskunnassa johtajina, koska johtajuus kuuluu 
miehille. Valta on kokonaan miesten hallussa ja joskus he käyttävät 
naisia hyväksi, koska he tarvitsevat naisia naisten rajoittamiseen tai 
harhauttamiseen. Yhteiskunnan traditioiden mukaan naiset on tehty 
miehiä varten ja poikien asema on korkeampi kuin tyttöjen. 

Naisten toiminta Iranissa on hyvin erilaista. Islaminuskoiset naiset 
toimivat omalla tavallaan ja oman ideologiansa mukaisesti ja vastaa-
vasti sekularistiset naiset toimivat myös omalla tavallaan. Islamilaisia 
naisia on Iranissa kaksi erilaista ryhmää. Toisen ryhmän muodostavat 
ne, jotka ovat sidoksissa hallituksen kanssa ja ovat osa valtiota sekä 
pystyvät vaikuttamaan. Toinen ryhmä toimii valtion ulkopuolella ja 
kamppailee naisten puolesta. Näillä naisilla on sama ideologia, mutta 
heidän toimintansa ja asemansa ovat hyvin erilaisia. Valtion toimin-
nassa mukana olevat yrittävät tuoda esiin ja tulkita niitä käskyjä ja 
kertomuksia, joihin heidän johtajansa vetoavat kuten ajatollah Kho-
meinin kertomuksiin vapaudesta ja hänen sorron vastaiseen retoriik-
kaansa. Nämä naiset voivat vaikuttaa naisten asemaan islamin uskon-
non mukaisesti, mutta he eivät voi mennä liian kauaksi uskonnon 
vallasta. Heidän reforminsa toteutuvat vain tämän systeemin sisällä. 
Monet islamilaiset naiset ovat systeemin ulkopuolella ja yrittävät toi-
mia naisten puolesta eri tavoin kuin valtaa omaavat naiset. Heidän 
toimintansa perustuu enemmän vapauteen ja ihmisoikeuksiin ja he 
kritisoivat enemmän miesten valtaa. Näitä naisia painostetaan enem-
män ja heidän toimintansa on valtion kannalta hyvin provokatiivista.
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Sekulaarit, radikaalisti toimivat naiset jakautuvat myös kahteen 
ryhmään. Toiset vaikuttavat Iranissa ja toiset ovat maanpaossa. Ne 
naiset, jotka ovat Iranissa ja toimivat radikaalisti, ottavat selvästi huo-
mioon kansainvälisen naisten toiminnan ja yrittävät käyttää niiden 
metodeja hyväkseen taisteluissa. Monet heistä valitsevat rohkeas-
ti oman tien ja yrittävät olla mukana maailman naisten taisteluissa. 
Heillä on lehtiä ja kirjoja, joita Iranissa ei voi helposti julkaista, mut-
ta he yrittävät eri tavoin mahdollistaa omien ajatusten levittämiseen 
naisten keskuudessa. 

Toisen osan naisten puolesta toimivista naisista muodostavat Ira-
nin ulkopuolella olevat oppositioryhmien naiset. Näillä naisilla on 
erilaisia ajatuksia ja toimintatapoja. Heidän toimintansa on selkeästi 
koko systeemin vastaista. Metodeistaan osa heistä on hyvin radikaaleja 
ja he uskovat, että uskonnollinen järjestelmä on syynä naisten alista-
miseen. Jos heidän puolueensa tai ideologiansa, kuten kommunismi, 
olisi vallassa, niin heidän mukaansa naisten ongelmat ratkaistaisiin. 
Osa taas on irtautunut klassisista puolueista ja ideologioista ja he yrit-
tävät oman tiensä mukaisesti toimia vain naisten puolesta ja ajaa vain 
naisten oikeuksia. Nämä naiset kritisoivat monia puolueita ja niiden 
retoriikkaa.

Iranissa naisten toiminnan on hyvin tärkeää olla itsenäistä. Nais-
ten taistelussa olevien kokemusten mukaan naiset eivät ole saaneet 
omia oikeuksiaan, vaikka he ovat taistelleet muiden miesvaltaisten 
liikkeiden mukana. Naiset ovat aina jääneet ilman tuloksia. Heiltä on 
viety oikeuksia entistä enemmän. Vaikka naiset ovat olleet mukana 
kaikissa taisteluissa kuten Iranin vuoden 1979 vallankumouksessa, 
heidän osuutensa tuloksista on jäänyt retoriselle tasolle tai ne ovat ol-
leet jopa naisten vastaisia. Monet kerrat Iranissa naiset ovat auttaneet 
koko yhteiskuntaa taisteluiden onnistumisessa, mutta he itse eivät ole 
saaneet omista yrityksistään huolimatta aikaan juuri mitään. 

Tämä on näkynyt monen Iranin vallankumouksen ja muutosten 
jälkeen. Naiset ovat olleet mukana, koska he ovat osa yhteiskuntaa, 
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mutta heitä on tarvittu vain silloin, kun naisten massiivista määrää on 
tarvittu. Naiset ovat luonnollisesti kansalaisia ja he ovat mukana kai-
kessa toiminnassa yhteiskunnan puolesta. Vallankumouksen onnistu-
misen jälkeen heidän osuutensa on kuitenkin unohdettu ja naisille 
ovat jääneet vain tyhjät kädet kaiken vallan mennessä miehille.

Tämän takia iranilaisille naisille ei jää mitään muita mahdolli-
suuksia kuin se, että kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa otetaan huo-
mioon heidän oikeutensa niin kauan, että yhteiskunnassa ei jää jäljelle 
mitään epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa naisia kohtaan. Naisten on 
osallistuttava puolueiden ja yhteiskunnan toimintoihin, jotta heidän 
oikeudet tunnustetaan ja niitä noudatetaan todellisuudessa ja tasa-ar-
voisesti. Politiikassa naiset tarvitsevat selkeitä vaatimuksia ja heidän 
täytyy olla sitkeitä ja niiden toteuttamisen tulee olla ehtona kun he 
osallistuvat taisteluihin. Vain tämä antaa heille mahdollisuuden saa-
vuttaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Pelkkä retorinen toiminta ei anna 
naisille mitään takuuta edistyä omien oikeuksien parantamisessa. 

Naisten itsenäisen taistelun tarkoitus ei ole välttämättä se, että 
naiset jäisivät pois miesten riveistä. Päinvastoin naiset ja miehet ra-
kentavat yhdessä yhteiskuntaa. Naisten itsenäisellä toiminnalla tarkoi-
tetaan, että naiset voisivat toimia ilman miesten käskyjä. Naiset voivat 
olla miesten kanssa taistelussa, mutta itsenäisinä niin, että hekin saisi-
vat olla mukana yhdenvertaisesti ilman että miehet ohittavat naisten 
aseman tai toimivat naisten kustannuksella. Naisten pitäisi itse osallis-
tua taisteluun puolueiden korkeista asemista. 

Naisten ei tarvitse seurata sitä, mitä miehet ja maskuliinisuus mää-
räävät koko yhteiskunnalle, vaan naisetkin voivat olla itse määräämäs-
sä, millainen yhteiskunta voi olla. Tämä toteutuu taisteluissa, joissa 
naisilla on yhtä paljon itsenäisiä oikeuksia kuin miehillä. Kun Iranin 
eri politiikassa on vapaat kädet toimia, naisillakin pitäisi olla samat 
itsenäiset oikeudet kuten miehillä. Tämä antaisi naisille mahdollisuu-
den kehittää omia voimiaan ja ottaa kiinni miesten etumatkaa. Iranissa 
naiset ovat jäljessä, koska heidän toimintansa on vain seurannut sitä, 
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mitä miehet ovat halunneet. Tästä miehet ovat hyötyneet. Jos naisilla 
olisi itsenäisiä vaatimuksia ja päämääriä, miehetkin olisivat voineet 
seurata ja toimia naisten puolesta ja koko yhteiskunnan puolesta.

Iranissa miehet eivät anna vapaaehtoisesti naisille tasavertaisia 
oikeuksia. Päinvastoin he ikään kuin automaattisesti käytännössä 
käyttävät naisia hyväksi niin kuin vuoden 1979 vallankumouksessa 
tapahtui ja niin kuin yhä edelleen monet poliitikot yrittävät käyttää 
naisia hyväksi propagandan ja retoriikan kautta. Naisten pitäisi en-
sin saavuttaa oma itsenäinen tie. Naisten pitäisi varmistaa, että tämän 
yhteistaistelun tulokset eivät menisi vain miesten taskuun loppujen 
lopuksi ja sen jälkeen ryhtyisivät yhteistyöhön. 

Jos Iran haluaa olla vapaa ja demokraattinen maa, sen naisia kos-
kevia asioita ei voi unohtaa. Muutokset paremman elämän suuntaan 
eivät toteudu ilman naisten aseman parantamista. Taloudellisesti 
naisten syrjäyttäminen aiheuttaa yhteiskunnalle paljon tappiota. Kun 
nämä tappiot ovat jatkuvia, yhteiskunnan kehityskin jää tappiollisek-
si. Naisten työvoimaa menee hukkaan ja se aiheuttaa myös miehille 
paljon rasitusta. 

Niinpä mies perheessä tarvitsee paljon energiaa käydäkseen kau-
pungissa työssä ja elättääkseen suurta perhettä. Jos naisetkin olisivat 
vapaita ja menisivät työhön kuten miehet, perheen taloudellinen ase-
ma olisi parempi. Kun Iranissa patriarkaalinen systeemi estää naisten 
työssäkäyntiä ja aktiivisuutta, koko perhe kärsii. 

Iranin yhteiskunnassakin asia on lähes samanlaista. Miehet ovat 
työssä ja naiset vain kodin nurkassa. Puolet yhteiskunnan työvoimasta 
kaikilla aloilla menee hukkaan. Miehet tekevät kovaa työtä ja kun hei-
dän voimansa ei riitä kokonaan, työn tulokset jäävät alhaiseksi. Taidot 
eivät kehity, koska yhteiskunnan aktiivisuudelle ei jää paljon aikaa 
koulutuksen ja oman sivistyksen kehittämiseen. Monien köyhien per-
heiden lapset Iranissa eivät ehdi käydä koulua. Enemmistö iranilaisista 
on köyhiä. Kun perheen miehet ovat vain työssä aamusta iltaan, ei jää 
aikaa ja voimia opiskeluun. Naisetkaan eivät heikon asemansa vuok-
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si hakeudu koulutukseen. Naiset ajattelevat, että miksi heidän pitäisi 
olla koulun penkillä, koska se ei hyödynnä heitä. 

Kun kapitalismi tarvitsi työvoimaa, oli pakko ottaa naiset mukaan 
työhön. Kun naiset olivat työssä, heidän vaatimuksensa ja kehittymi-
sensä kasvoivat. Enää naisia ei voinut laittaa kodin nurkkaan, vaan 
heidät oli pakko ottaa huomioon. Tämä prosessi auttoi koko yhteis-
kuntaa kehitykseen teollistuneissa maissa. Irankin tarvitsee naisten 
vapautusta vanhoista naisten vastaisista traditioista. Tämä antaa mah-
dollisuuden yhteiskunnan kehittymiselle. 

Naiset ovat erilaisissa poliittisissa järjestelmissä olleet organisoiji-
na. Kun heille on annettu mahdollisuus, he ovat voineet näyttää omat 
kykynsä. Iranissa monet korkealla tasolla olevat naiset ovat kirjailijoita 
ja kulttuurivaikuttajia. Näiden ihmisten ajatukset ovat antaneet yh-
teiskunnalle energiaa ja vahvistaneet henkisiä kykyjä. Heidän itsenäi-
nen osallistumisensa Iranin kulttuuriin osoittaa, että naisilla on kykyä 
ja sanottavaa yhteiskunnalle. Monien naisten kulttuurinen aktiivisuus 
auttaa miljoonia ihmisiä säilyttämään omat mentaaliset kykynsä. Nai-
set, jotka kirjoittavat tai laulavat, osoittavat, että heillä on yhteiskun-
nallisia vaikutusmahdollisuuksia. 

Nähdessämme naisten aktiivisuutta joka paikassa, ei jää mitään 
syytä syrjäyttää naisia vallasta ja yhteiskunnan aktiivisuudesta. Ei jää 
mitään syytä, miksi naiset olisivat perheissä vailla valtaa. Kun tätä 
kaikkea tapahtuu, ei jää mitään syytä katsoa naisia vain objekteina 
ja välineinä. Naisten aktiivisuus on tullut esiin eikä sitä voi unohtaa. 
Jos kaikki Iranin yhteiskunnan naiset menisivät lakkoon yhdeksikin 
päiväksi, tämä aiheuttaisi koko yhteiskunnan pysähdyksen. Tätä on 
hyvin vaikeaa hahmottaa, mutta on varma, että yhteiskunnan mylly 
pysähtyisi sinä päivänä. Vaikka Iranissa ei tunnustettaisi naisten oi-
keuksia ja heidän vaikutusta, Iranin naiset ovat suuri piiloissa oleva 
vaikuttajaryhmä. 

Naisten samanarvoisuus miehen kanssa on monen äärilinjalla 
olevan papiston silmissä rikos. Heidän tavoitteensa on estää naisten 
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pääseminen miesten rinnalle. Tällaiset papiston ja islamilaisten ak-
tiivistien teot aiheuttavat naisille epätasa-arvoa heidän sukupuolensa 
ominaisuuden vuoksi. Papiston pitäisi ymmärtää, että naisia ei voi 
kohdella kuin toisen luokan kansalaisia. Koko kansan voimalla voi-
daan rajoittaa islamilaisten vallan käyttö naisia vastaan. 
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Liite 

Sanahakemisto

Akhbari: Shiialaisiin kuuluva haara, ”akhbar” tarkoittaa uutista. Tämä haara 
uskoo nimensä mukaisesti islamilaisen varhaisen johtajan elämän ja 
tapojen noudattamiseen yhteiskunnallisissa asioissa.

Alameh: Tieteilijä, tässä uskovainen tieteilijä.
Ansar ja Mohajerin: Kaksi muslimiryhmää Muhammedin aikana. ”Ansar” 

tarkoittaa auttajaa. He olivat medinalaisia ja heidän sanotaan käänty-
neen islamiin. ”Mohajerin” merkitsee matkustaa. Mohajerinit olivat 
medinalaisia ja lähtivät Mekasta Medinaan. Nämä kaksi ryhmää oli-
vat islamilaisia ja Muhammedin liittyviä uskovaisia.

Ahriman: Zarathustralaisessa uskonnossa paholainen.
Ahura-Mazdaan: Zarathustralaisessa uskonnossa taivaan jumala.
Aqazade: Heraan jälkeläisiä. Iranissa valtiomiehen lapsia kutsutaan tällä ni-

mellä.
Amer be maruf ya nahi az monkar: Islamin käsky, joka tarkoittaa kutsua 

tekemään hyvää ja estämään pahat teot. 
Anzali: Satamakaupunki Pohjois-Iranissa Kaspianmeren rannalla.
Ayandgan: Iranilainen sanomalehti, joka lakkautettiin islamilaisen vallan-

kumouksen ensimmäisen vuoden aikana.
Babi: Babin-lahkon uskovaiset.
Bahai: Iranissa syntynyt islamilainen lahko.
Bam: Vanha kaupunki Iranissa.
Basij mostazafi n: Köyhien armeija. 
Bastani: Muinainen. 
Baito-almal: Kansan omaisuus; termi tulee arabian kielestä, ja sitä käytetään 

islamilaisissa maissa. 
Burqa: Naisen peittävä kangas, jota naiset käyttävät kodin ulkopuolella. Se 

peittää myös heidän kasvonsa kokonaan. Vain silmien kohdalla on 
ristikko.

Chador: Kangas, jota Iranissa naiset käyttävät. Se peittää koko heidän var-
talonsa.



Sanahakemisto 407

Dadrde del kardan: Sydämen asioiden ja surun kertominen toisille. 
Danesh-lehti: ”Tiede” perustettiin vuonna 1910 naisia varten. Tätä sano-

malehteä toimitti eräs naislääkäri.
Edaltin-puolue: Iranin sosialidemokraattinen puolue, jonka iranilaiset työ-

läiset perustivat (Edaltin) vuonna 1916 Bakussa.
Ejtehad: Shiialaisten johtajan toiminta. Siinä hän antaa neuvoja ja tulkitsee 

islamin lakeja ja sääntöjä omille kannattajilleen. 
Elam: Vanha valtakunta; nykyään kaupunki Länsi-Iranissa. 
Enqelqbe Mshruteh: 1900-luvun alussa Iranissa tapahtunut vallankumous, 

jonka päämääränä oli luoda perustuslaillinen monarkia. 
Esfahan: Iranin vanha ja tärkeä kaupunki.
Esheq: Rakkaus. 
Estkbari: Suurvalta, joka alistaa toisia maita.
Fadaian-järjestöt: Fadaian oli alun perin vasemmistolainen järjestö, joka 

perustettiin v. 1971. Fadaianit taistelivat aseellisesti Muhammed 
Reza Pahlavia vastaan. Noin 1,5 vuotta vuoden 1979 vallankumo-
uksen jälkeen järjestö hajosi ”vähemmistöksi” ja ”enemmistöksi”. 
Enemmistö kannatti rauhanomaista politiikka, kun taas vähemmistö 
jatkoi aseellista taistelua. Myös nämä kaksi osaa jakautuivat, enem-
mistö vähemmän, mutta vähemmistöllä oli useampia jakaumia.

Fadai: Vapaaehtoisesti jonkin asian puolesta kuoleva henkilö.
Fadaian: Monikko edellisestä, vapaaehtoiset taistelijat, jotka uhraavat oman 

henkensä.
Faqih: Imaamien jälkeen johtaja; shiialaisuudessa Faqih on johtaja, joka on 

puhdas kaikista synneistä ja voi johtaa muslimeja. 
Faribe khoreganeh Qhoran: Koraanin huijaamat.
Farsi eli persia: Iranin virallinen kieli. 
Fasle zanan: Naisten kausi.
Fatva: Islamilaisen johtajan korkea käsky.
Gajarin: Kuningasperhe, joka oli vallassa 1700-luvun loppupuolueella yli 

sata vuotta ennen Pahlavien perheen valtaa Iranissa. 
Gruhe forqan: (Forqan-ryhmä), Islamilainen ryhmä, joka vastusti islami-

laista tasavaltaa vallankumouksen jälkeen vuosina 1979–1980 aseel-
lisesti.

Halabi-abad: Peltisistä rakennuksista koostuva köyhien kaupunginosa, 
slummi. 

Hamadan: Historiallinen kaupunki Iranissa. Muinaisten meedilaisten pää-
kaupunki, jonka nimi oli Hegmataneh.

Hamahang-lehti: Iranilainen lehti ulkomailla 
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Harat: Provinssi Afganistanissa.
Hamshahri mah: Iranilainen kuukausittain ilmestyvä lehti.
Hayat-e now: Iranilainen uudistusmielinen sanomalehti.
Hera: Luola Saudi-Arbiassa Mekan kaupungin lähellä. Siellä enkeli Gabrie-

lin sanotaan antaneen profeetta Muhammedille Koraanin lauseet.
Hezbollah: Jumalan puolue.
Hekhameneshit, Akhameshian: Iranilainen valtakunta noin 2 500 vuotta 

sitten.
Hezbeh demokrateh Kordestaneh Iran: (Iranin Kurdistanin demokraatti-

nen puolue). Iranin kurdipuolue, joka taistelee valtiota vastaan aseel-
lisesti Kurdistanin autonomian puolesta.

Hezbeh demokrateh Kordestaneh Iran – rahbary-e enghlabi: (Iranin 
Kurdistanin demokraattinen puolue - vallankumouksellinen johta-
juus). 1980-luvun puolivälissä Iranin Kurdistanin demokraattisen 
puolueen kahdeksannessa puoluekokouksessa tapahtui jakauma.

Kurdistanin demokraattinen puolue - vallankumouksellinen johtajuus lähti 
puolueesta, mutta 1990-luvun alussa nämä kaksi osaa yhdistyivät ja 
toimivat yhdessä Iranin Kurdistanin demokraattisen puolueen ni-
mellä.

Hezbeh kargozaran sazandegi: Iranin islamilaisen valtion kannattajien 
puolue.

Hezbe tudeyeh Iran: Iranin Tudeh-puolue on Iranin kommunistinen puo-
lue, joka perustettiin toisen maailmansodan aikana ja on nyt eräs Ira-
nin islamilaisen tasavallan oppositiopuolueista.

Hojatoleslam: Shiialaisten uskonnollisen toiseksi korkein arvonimi ajatol-
lahin jälkeen. 

Hoze: Iranissa oleva shiialaisen papiston koulu. 
Hozehy-e elmieh: Shiialaisten islamilaisten papiston koulu Iranissa. 
Hoviat:”Identiteetti”, iranilaisen televisio-ohjelman nimi. Sen tehtävänä 

oli mustamaalata toisinajattelijoiden toimintaa islamilaista tasavaltaa 
vastaan.

Hrof: ”Sanat”.
Ilam: Kaupunki Iranin länsiosassa. 
Imaami Zamniin: Shiialaisten viimeinen imaami Mahdi, joka heidän mu-

kaansa on piilossa. Häntä kutsutaan ajan imaamiksi. 
Jamiet’teh Nesvaneh Vatankhah-e Iran: Iranin isänmaallinen naisten jär-

jestö. 
Jebheyeh Meli: Kansan rintama.
Jenseh dovom: Toinen sukupuoli 
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Jihad: Islamissa sota jumalan puolesta. 
Kaaba: ”Jumalan koti” sijaitsee Mekassa.
Kalifeti: Kalifi , islamilainen uskonnollinen johtaja. 
Kar: ”Työ.” Myös Fadaiainin enemmistön puoluelehti. 
Karbala: Kaupunki Etelä-Irakissa, shiialaisten pyhä kaupunki. 
Kayhan: Iranin suuri sanomalehti, joka on islamilaisten fundamentalistien 

johtama.
Kayhan (London): Viikkolehti, joka kannattaa monarkistien ajatuksia ja 

ilmestyy Lontoossa.
Kerman: Kaupunki Keski-Iranissa.
Kermanshah: Kurdinkielinen kaupunki Iranissa.
Khandaq ja badr: Varhaisislamin kahden sodan nimet. 
Khaneyeh-tiimi: Pienen ryhmän päämaja tai asunto.
Khoms ja zaka: Islamilaisen uskonnon vapaaehtoiset verot. 
Khorasan: Suuri lääni Iranin itäosassa. 
Komala: Eräs Iranin Kurdistanin vasemmistolainen järjestö, joka vuoden 

1979 vallankumouksen jälkeen toimi Kurdistanissa.
Lat: Yksi kivisistä jumalista, jotka olivat Mekassa ennen islamin syntyä. Toi-

nen oli Manat-niminen jumala. 
Lavasan: Teheranin kaupunginosa.
Majles: Iranin parlamentti.
Mashhad: Iranin Khorasanin läänin pääkaupunki, sijaitsee Itä-Iranissa. 
Mashrote: Laillinen kuningasvalta Iranissa.
Meedialaiset: Iranissa noin 700 eKr. valtaa pitänyt kansa.
Mesbah: Vanhoillinen pappi ja ajatollah. 
Mofsedeh fi  al-arziksi: Arabiankielinen sanonta, joka tarkoittaa ”kujeilija 

maapallolla”. Tämä on islamilainen sana ja Iranin islamilaisten mu-
kaan nämä mofsedit (kujeilijat) pitäisi tuhota maapallolta. Tämän 
vuoksi monet ihmiset, jotka olivat entisen Pahlavin korkeita virkaili-
joita ja monet muut ”rikolliset” joutuivat mofsedin asemaan ja heitä 
teloitettiin. Eräs heistä oli Amir Abbas Hoveida, joka oli Muham-
med Reza Pahalvin pitkäaikainen pääministeri. Hän ei ehtinyt paeta 
vuoden 1979 vallankumouksen aikana, vaan hän joutui islamilaisten 
käsiin ja hänet tapettiin heti.

Mofti, mufti: Islamilainen uskonnollinen johtaja.
Mojahed, Mujahed: Jumalan tiellä oleva taistelija, Jumalan soturi.
Mujahedin, Mujahedin: Monikko, Jumalan soturit.
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Monafeq: Iranissa islamilainen valtio kutsuu Mujahedin-järjestöä mo-
nafeqiksi. Tämä on negatiivinen ilmaisu, sillä monafeq on kaksinaa-
mainen henkilö.

Mulla: Islamilainen pappi.
Najaf: Shiialaisten pyhä kaupunki Irakissa.
Nameyeh Banuvan: Naistenlehti, jota julkaistiin Iranissa vuonna 1920. 
Naynava: Vanha syyrialainen kaupunki.
Nowrooz: Iranilainen uusi vuosi ja kevään alku, vietetään 20. maaliskuuta.
Nowshahr: Kaupunki Iranissa.
Osuli: Säännöllinen tai perusteellinen: Shiialaisten sisäinen haara. 
Pahlavi: Iranin viimeinen kuningassuku, joka hallitsi Irania noin 50 vuotta, 

luhistui vuoden 1979 vallankumouksessa.
Paiam Hajar: Islamilainen naistenlehti, ilmestyy Iranissa. 
Pasdar: Islamilainen vallankumouksen sotilaskaarti.
Paveh: Kaupunki Iranin Kurdistanissa lähellä Irakin rajaa.
Qazvin: Kaupunki Iranissa lähellä Teherania.
Qochan: Kaupunki Iranin itäosassa.
Rahe Kargar: Työväen tie, erään iranilaisen vasemmistolaisen järjestön 

nimi, järjestö perustettiin Iranin islamilaisen vallankumouksen jäl-
keen vuonna 1980.

Ramadan: Islamilaisten kuukauden kestävä paaston aika.
Rastakhizin: Helmikuussa vuonna 1975 perustettu monarkistinen puolue.
Rial: Iranin rahayksikkö.
Rojdal: Miehet.
Sahab: Ystävä. 
Saka: Historiallinen heimo Iranissa
Safavi: Iranin vanha kuningasperhe noin 1600-luvulla.
Salmas: Kaupunki Länsi-Iranissa. 
Savak: (Sazmane atlaa´t va Amniate keshvar): Muhammed Reza Pahlavin 

hallinnon turvallisuuspoliisi. 
Sazman cherikhayeh fadai khalqeh Iran: Iranin kansan Fadaian-sissijärjes-

tö, joka on perustettu vuonna 1970. Tämä järjestö oli marxilais-leni-
niläinen ja taisteli aseellisesti Muhammed Reza Pahlavia vastaan. 

Sangsar: Kivittäminen.
Sassanid: Iranin vanha valtakunta 200-luvun alusta jKr. vuoteen 651. 
Shadi: ”Iloisuus,” myös lapsen nimi Iranissa.
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Sazman mujahedin khalqe Iran: Iranin kansan Mujahedin. Islamilainen 
järjestö, joka perustettiin 1960-luvulla Iranissa; taistelee aseellisesti 
islamilaista tasavaltaa vastaan. 

Shahadat: Marttyyriteko.
Shiia: Sunnien jälkeen on toiseksi suuri islamilainen haara. Iran on yksi 

maailman suurimmista shiialaisista maista. 
Shirbaha: ”Maidon raha,” joka vaaditaan osassa Irania tytön mennessä nai-

misiin (myötäjäiset).
Shorai-e tashkhise maslahate nezamin: Iranin korkea neuvosto, joka tar-

kistaa Iranin islamilaisten tasavalan päämäärä.
Siahkal: Kylä Pohjois-Iranissa.
Sigheh: Lyhyt avioliitto shiialaisten uskonnossa. 
Sisakht: Kylä Iranissa. 
Sufi smi: Islamilainen mystinen suuntaus.
Sunni: Islamin päähaara.
Tabriz: Iranin Itä-Azarbaijanin pääkaupunki. 
Talabeh: Shiialaisten uskonnollisen koulun opiskelija Iranissa. 
Taleban: Fundamentalistiset kiihkoislamilaiset, jotka vuodesta 1996 vuo-

teen 2001 hallitsivat Afganistania. Yksikössä Taleb.
Tuman: Iranilainen rahayksikkö, suurempi kuin rial. 
Tavab: Iranissa poliittisia vankeja painostetaan kidutuksen ja aivopesun 

avulla. Heidät pakotetaan vastustamaan omaa ideologiaansa ja po-
litiikkaansa ja hyväksymään islamilaiset ajatukset. Tämä on yksi 
armahtamisen ehto. Vangin pitää tehdä ”tobe” ja sen jälkeen olla 
”tuvab” (katuva). Hänet voidaan pakottaa osoittamaan tämä vaikka 
teloittamalla oma entinen poliitikkotoveri, vakoilemalla muiden van-
kien keskuudessa tai yrittämällä metsästää muita valtion vastustajia 
kaupungissa ja vankiloissa. Hän on vanki, joka on kääntynyt islami-
laisen tasavallan kannattajaksi. Jotkut näistä vangeista ovat tehneet 
tämän taktisesti välttääkseen kuolemanrangaistuksen tai pitkän van-
kilatuomion. Monia tavabeja on kuitenkin teloitettu.

Tazir: Ruoskinta, jota islamilaiset Iranissa käyttävät rangaistuksena.
Temsah: Krokotiili.
Torkemen sahra: Iranin Turkmenistan.
Tozih-ol masael: Shiialaisen johtajan loppututkintokirja. 
Ulema: Tieteilijä (monikossa), tässä tarkoitetaan islamilaisia johtajia.
Urmiya: Arabialainen suku islamin varhaiskauden aikana Arabiassa. 
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Velayateh faqih: Shiialaisten vallan muoto, jota Khomeinin kannattajat Ira-
nissa puolustavat. Islamilainen johtajan valta, ei varsinaisten imaami-
en läsnä ollessa. 

Ya Lesar: Fanaattisen islamilaisryhmän lehti, Ali Khamenin linjalla.
Yazid: Kalifi  Mavien poika. Hän tuli valtaan Mavien jälkeen islamilaisessa 

maailmassa, mutta shiialaiset vastustivat häntä ja heidän välille syttyi 
sota, jossa kuoli Hussein, imaami Alin poika.

Zaifeh: Sana, joka tulee heikkoa tarkoittavasta sanasta ”zaif ”. ”Zaife” tar-
koittaa heikkoa, feminiinistä.

Zan: Nainen, monikko Zanan.
Zandit: Iranin vanha valtakunta 1700-luvun puolivälissä. 
Zarathustra: Vanhan iranilaisen uskonnon profeetta, eli noin 1200 eKr.
Zeinabin sisko: Tällä nimellä Iranissa kutsutaan osaa islamilaisen valtion 

naiskannattajista, jotka ottivat Zeinabin eli imaami Alin tyttären 
symbolikseen. 
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English summary

Iran is an old country with a rich history. During the long history of 
Iran, many confl icts have occurred and several kings have dominated 
for long periods. Iranian kings attacked other countries and defended 
their own region. Th e kings and other leaders had a great infl uence 
in Iran and on Iranians’ lives. Th ere were many revolutions in Iran 
for the freedom and equality of the people. In the beginning of the 
19th century, there was a constitutional revolution in Iran, aimed a 
bringing the Iranian monarchy under a constitution. Th e constitution 
revolution ended the Qhajar dynasty. Reza Shah came to the throne in 
1925 and started the Pahlavi dynasty, which ruled until 1979. At that 
time occurred the Islamic revolution led by Ayatollah Khomeini. Iran 
is still a developing country, which means that it does not have a high 
level of industry. However, the country is very rich natural resources. 
Mineral oil is a major source of energy in Iran but has not meant 
welfare for the ordinary Iranian people. Th e Iranian government and 
the people who have power use these resources for their own aims. 
During the period of Pahlavi family Iran tried to westernise, but still 
the kings had absolute power and the non-liberal system did not allow 
the country any opportunity for progress.

Th is research is about Iranian women and their position in the 
country in recent history. Women in Iran are a great part of populati-
on. Th ey exert Iranian society, but their rights are not like those wo-
men in developed countries. Th ey work inside and outside home, but 
there is great inequality with men in the home and in society.  Why 
it is so in Iran? Th is research aims to fi nd some answers to this and 
some related issues. Research about Iranian women is problematic. 
One problem is the lack of democracy in Iran, which inhibits direct 
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research. It is not possible to interview women inside Iran. Human 
rights were a catastrophe during the Palhavi dynasty and still in the 
Islamic Republic of Iran. Th e human rights roles that many countries 
like Iran have to use do not work. Torture, killing and government 
violence all occur in Iran and other dictatorship.

Inequality between men and women begins in early childhood in 
the family. Traditional families and agricultural families prefer boys. 
In the old and patriarchal culture, men have more rights than women. 
Elsewhere agrarian societies need boys to work on the land, for this 
reason they like boys more than girls. In traditional society, people 
think that girls should marry and be guests in the parental house, but 
boys stay at home after marriage.

Religion is one strong infl uence in Iranian society. Th e main re-
ligion is Islam and twelve Shia Imams are a major part of Islam in 
Iran. Although there are Jews, Christians and Zarathoshtrans, the go-
vernment uses Shia like an offi  cial religion. Th is means that each law 
depends on Shia. People’s clothes and behaviour inside and outside 
homes must fulfi l the demands Shia. Women’s clothing is especially 
important to the Shia clerics. Th e black chador is the garment that 
all women must use outside their homes and in offi  cial places. In this 
system, women cannot be great leaders like presidents and regional 
leaders. Women are in the role of agents and they try to change so-
ciety. Many Islamic women are involved in this struggle. Th ey are not 
opposed to religion, but they do not accept the religion interpreta-
tions, which try to deprive women of their rights.

Many left-wing political parties are fi ghting for equality and wo-
men rights in Iran. Women’s participation in these parties’ struggles 
is strong, but they do not get leading positions inside the parties. For 
this reason, many women try to fi ght for get own rights independent-
ly. Feminism has a strong place in Iran, because many women call 
themselves feminists and tries to use feminist arguments and literatu-
re. In other ways many women struggle for their rights without any 
ideology and political parties. 


