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Pa reportageresa ischahens lran greps filosofen l\4ichel Foucault av djup beundran fiir
islamisternas kamp,'den forsta stora resningen mot de globala systemen".

Foucault och mullorna
I

ett reportage frin Iran i Corriere della Sera 28/9 -78 skev den franske filosofen
Michel Foucault om jordbiivningen i Taba. Detta var under schahens sista tid vid
makten, d6 protestema tog sig allt hiiftigare uttryck och han hade fltt i uppdrag av
den italienska dagstidningen att skriva en serie fiirdjupande artiklar inifrin landet.
Siirskilt greps Foucault i Taba av den religitisa grdsrotsrdrelse som tog avstind frin all
inblandning av stat och militiir och pi egen hand tog itu med iteruppbyggandet av
staden.

DErra FoLKLrca initiativ leddes av de lokala shiitiska mulloma - liksom de tio ir
tidigare, efter jordbiivningen i Ferdous, gjort detsamma. Redan d6, berdttar Foucault,
hade mulloma lett folket i opposition mot staten och den uppifrin pidyvlade
moderniteten, som indi mest tycks ha varit utanverk, och sjiilva byggt sin nya stad:
Islamiyeh. Foucault var full av beundran infor denna sdndaktighet gentemot den
starkt repressiva iranska regimen och schahens drrjmmar om vistemisering efter
kemalistisk modell. Hiir fanns ett iikta, folkligt motstand i islams namn mot
modemiteten.
En brittisk reporter som besrikte Taba vid samma tid som den franske filosofen
rapporterade ocksi om en tredje gmpp: radikala studenter frrin Mashhaduniversitetet,
under ledning av den medicinska fakulteten, som vaccinerade mot tyfus, gav ftirsta
hjiilpen och ordnade rent dricksvatten.
Dessa studenter tog klart avstind frin den komrpta arm6n - men lika tydligt frin
mullomas insats, vilken de, enligt reportem, avfdrdade som propaganda.

Grdsrotsrdrelser har en komplicerad historia i Iran under 1900-talet. De verkade
redan under den si kallade konstitutionella revolutionen 1906-1911 och siirskilt
under de relatilt demokratiska iren 1941-1953. Demokratiska rid, si kallade
anjoman, kunde fiira fram en m6nga ginger avancerad kritik. De stiillde
demokratiska och sekuldra liksom feministiska krav. Samtidigt organiserade ortodoxa
mullor, som hela tiden varit motstindare mot alla demokatiska tendenser, sina egna
folkliga rid: islamiyeh. Det fanns iiven progressiva mullor som st6dde
demokratiriden, men genom islamiyeh organiserade den reaktiondra shiitiska eliten
sina kampanjer mot demokati, j2imlikhet, sekularism och den nationalistiske

premiiirministem Mossadeq.
FoucAULr grsrnev varken denna sammansatta bakgrundshistoria eller de radikala
studentemas hjiilpinsats. Kiinde han inte till det eller prioriterade han bort det ftir att
mera entydigt kunna framstiilla iraniema som ett folk i samlad revolt mot
modemiteten? Det ar inte lett att veta. Klart er att den bild av iraniema som en
homogen massa som han ger i sin adikelserie i Corriere della Sera bygger lika mycket
pi hans egna ftirdomar och ideal som pi iakttagelser.
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Janet Afary och Kevin B Anderson har samlat Foucaults artiklar frAn Corriere della
Sera, ett representativt urval ur den samtida kritiken av hans rapportering samt skivit
en mycket intressant analys av hur hans engagemang i den iranska revolutionen inte
alls var ett avsteg i fiirhellande till hans filosofiska hillning, utan tvdrtom fiiljdriktigt.
"Foucault and the Iranian Revolution" d.r en angeld.gen bok - och sorgligt aktuell: den
friliigger grunden fiir den proislamism som ennu utmdrker vissa delar av varstern.

Det Foucault i sina artiklar framstiillde som ett autentiskt folkligt uppror i islams
namn, mot modemitet och vastemisering, var i sjiilva verket lika sammansatt och
piverkat ocksa av vdsterldndska influenser som det mesta i vir globalt
genomstrdmmade tid. Den islamism som vaxte fram i Iran under loppet av 60- och
70-talen innehiller spir av sivbl marxism och existentialism som shiitisk teologi.
Redan frin biirjan var den ocksi hiiftigt aggressiv mot minoritetema, siirskilt judar
och bahaier, men aven zoroastrier och kristna, grupper som {Ett fulla medborge iga
rattigheter under schahens sekulariserade regim. Ayatollah Khomeini var rrirelsens
samlande gestalt och han utmerkk sig iinda frin b<irjan ftir sin hirdhet mot alla
"avvikare". Lringsiktigt intressantare iin han sjiilv iir emellertid de ideologer som
fiimyade tolkningen av islam i politisk riktning och gav honom, liksom hans nutida
eftertridare och deras sympatis<irer, ammunition inte bara mot schahens hirdhiinta
diktatur, utan mot hela Vdsterlandet och moderniteten i sig.
skriver i boken "Gharbzadegi" (pligad av viist, 1963) om hur den
teknokratiska kapitalismen och konsumismen hotar att fiirdda hela planeten.
Intressant nog anvdnder han sig i htig grad av vd.sterliindska fijrfattare fijr att
underbygga sina teser - Camus, Sartre, Ionesco och Ka{ka mobiliseras alla bakom
tanken att islam iir det sista bilverket mot den vasterlendska, sjiill<isa maskinvdgen
mot undergingen. Klingar det bekant? En ging tillskrevs "tysk kultur" samma
friilsande roll i nazismens miirkviirdiga blandning av antimodernism och
antikapitalistisk retorik, storfiiretagande och maskinkult.
JALAL AL AHMAD

Occidentalismen, som Ian Buruma och Avishai Margalit i sin bok "Occidentalism"
kallar detta id6komplex, har djupa viisterliindska riitter och den riir sig frin viinster till
htiger, mellan reaktion och revolution, med en letthet som avsltijar att det under
ideologiemas ytskikt gAr tankeskcimmar som er starkare bn dagspolitikens sym- och
antipatier.

An tydligare blir detta hos Ali Shariati. Denne teolog som doktorerade i persisk
filologi vid Sorbonne engagerade sig under studietiden i bdrjan av 60-talet i Algeriets
sjiilvstiindighetskamp. Det iir i htig grad hans nytolking av jihad och martyrskapet
som gett ett se stort genomslag i den shiitiska islamismens dtidsbesatthet, som Azar
Nafisi omvittnar i sin sjiilvbiografiska "Att liisa Lolita i Teheran": sorgeceremoniemas
rent fysiska hiimningsl<ishet ger de annars h&rt rjvervakade ira-niema en miijlighet att
Itirenas, nira vid varandra och hysa gemensamma kiinslor "utan att kiinna hiimningar
eller skuld. Det lig en vild, sexuellt anstruken fiirtvivlan i luften."

fiir dess humanism, som han, i en anda farligt niira
Foucaults, avfiirdade som "det viisterliindska misstaget". Han ftirdiimde allt utliindskt
inflytande, men nytolkade sjiilv de shiitiska mytema och ceremoniema utifrin siirskilt
Heideggers existentialism, som han bekantat sig med i Paris. Heideggers tankar om
till-diiden-varo som grunden ftir ett autentiskt liv blev hos Shariati till framhiivandet
av jihad som fysisk strid och upphiijandet av det personliga martyrskapet, vilket han
kallar "lika skiint som ett halsband pi en ung, vacker flicka - ett smycke fiir hela
miinskligheten".
ALr sHARIATT fiiraktade marxismen
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Om Foucault kiinde till denna ideologiska grund fiir den iranska revolutionen liit han
det inte m?irkas i sina artiklar. Det han konsekvent framhdvde var resningens
legitimitet, som knappast nigon kan bestrida, med tanke pi schahveldets brutalitet
mot det egna folket. Att kampen i sig diiremot var mera sammansatt visste andra
intellektuella vid tiden - inte minst de som sjiilva var av iranskt ursprung; men liksom
si ofta i dagens strider och konflikter i {iinan liinder lcjstes de giima i bakgrunden till
ftirmin ftir de inhemska mesbrtenkarnas tolknings{?iretriide.
Foucaults Iranrapportering angreps dock h6rt av en iransk feminist, som upptradde
under pseudonymen "Atoussa H". Redan 1978 skrev hon med niirapi profetisk
klarhet: "Den vasterliindska venstem meste fiirsti att den islamiska lagen kan bli en
belastning lor samhiillen som hungrar efter foriindring. Vbnstem borde inte l6ta sig
Iiirliiras av ett botemedel som kanske iir vdrre iin sjukdomen."

friga som reses av Afarys och Andersons genomging av Foucaults
artiklar frin den iranska revolutionen dr den om den intellektuelles ansvar. Foucault
hade uppenbarligen otillriickliga kunskaper fdr att rett bed<ima liiget och tolka den
islamistiska politiska ideologin. Han awisade konsekvent sina kritikers inviindningar,
vare sig dessa kom frin islamologer som Maxime Rodinson eller mera mittfulla
medlemmar av Irans religiiisa elit, som ayatolla Shariatmadari, som ansig att de
religi<isa ledama borde dra sig tillbaka frin politiken si snart schahen vel var stdrtad.
DEN ALLvARLrcAsre

Maxime Rodinson identifierade redan 1978 islamismen som "ett slags arkaisk fascism"
- {tir Foucault var den i stiillet "den fiirsta stora resningen mot de globala systemen".
Varfor blundade han fiir komplikationema?
Foucault dr inte den ende som hyllat andras revolutioniira kamp utifrin
verklighetsfriimmande teorier, men inte sedan Ezra Pound drogs med av den
italienska fascismen har v?il nigon erkiind intellektuell trampat si totalt fel? N2ir
schahen viil stdrtats och siviil kontrarevolutiondrer som homosexuella ungdomar
skiits pi <ippen gata, och hijab fiirvandlats fren att vara en frivillig symbol fiir djup
religiositet till ett lagstiftat obligatorium ftir alla kvinnor tystnade Foucault. Efter 1979
skrev han inget mer om Iran.
EN mycKEr vrKrrc analys av hur det postmodemistiska tiinkandet undergriivt sjiilva
miijligheten till solidaritet iiver de "kulturella grdnsema" ges i Haideh Moghissis
"Feminism and Islamic Fundamentalism". Hon tillhiir, liksom Azar Nafisi, den
humanistiska vdnster frin Iran, som nu iir spridd 6ver vdrlden och ?iven rikt
representerad, om iin inte i offentligheten, i Sverige. Hon viinder sig siirskilt mot det
som ocksi var ett av Foucaults problem: tendensen att se Mellandstem som homogent
muslimsk. Si fiirsvinner minoriteterna ur historien, liksom Irans demokratiska rid.
Hon skriver: "Religidsa sAviil som politiska ledare ... tjiinar pi konvergensen mellan
religion och politik och ftirkviivandet av det civila samhiillet."

I

dagens Iran anviinder den politisk-religidsa ledningen den postmoderna kritiken av
Viisterlandet, den liberala demokatin, upplysningen och humanismen som
motivation ftir den islamiska republikens existensberettigande. En kritisk diskurs, som
mi ha varit relevant i en vesterliindsk kontext, utnyftjas till stdd fitr en ny typ av
ftirtryck, som, trots sitt beroende av viisterliindska filosofiska och politiska influenser
framstiiller sig sjiilvt som autentiskt, opeverkat, rent och dermed av nigon anledning
acceptabelt, ja, niidviindigt. Det var viil knappast vad Foucault driimde om niir han
inifrin kitiserade upplysningsprojektets repressiva sida - men den briinnande frigan
gAr inte att komma undan: Vilket ansvar har egentligen den intellektuelle fijr sina
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O Defta material er skyddat enligt lagen om upphovsr:itt.
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