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Κορνήλιος Καστοριάδης 

Το Ιράν και το Ισλάμ 

μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης 

 

Αναμφισβήτητα η Ιρανική Επανάσταση αποτέλεσε ένα σχεδόν πρωτόγνωρο παράδειγμα 

όχι μόνο του ηρωισμού και της αποφασιστικότητας που μπορεί να επιδείξει ένας λαός μα και του 

πόσο αποτελεσματικά μπορεί να δράσει. Το μόνο που ’χε να αντιπαραθέσει ο ιρανικός λαός σ’ 

έναν έξοχα οπλισμένο, παχυλά μισθοδοτούμενο στρατό και την αντίστοιχη αστυνομία, που δεν 

ορρωδούσαν ούτε προ της πιο αποκρουστικής σφαγής, ήταν το γυμνό του στήθος κι η 

αποφασιστικότητά του. Και κατάφερε να βγει νικητής.  

Εντούτοις, ούτε η φρίκη του καθεστώτος του Σάχη, ούτε η ταπεινωτική ήττα που 

υπέστησαν η αμερικανική κυβέρνηση, η CIA και το Πεντάγωνο, ούτε καν η ίδια η ωμή, εξόχως 

εύγλωττη κι αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ενός γνήσιου «λαϊκού ξεσηκωμού», ούτε όμως κι 

η βιάση να τοποθετηθούμε στη σωστή πλευρά («της Ιστορίας», καθώς λέγεται) αρκούν για να 

εξηγήσουν πλήρως τη διανοητική παράλυση που δείχνει να κυριαρχεί εδώ και 15 μήνες σε ό,τι 

έχει να κάνει με την ανάλυση των εξελίξεων στο Ιράν – για να μη μιλήσουμε καν για μαργαριτάρια 

σαν τη «νέα πολιτική πνευματικότητα» που δήθεν μας δίδαξε το Ισλάμ, μαργαριτάρι το οποίο 

χρωστούμε σ’ ένα απ’ τα πιο εκλεκτά όστρακα της παριζιάνικης ιντελινγκέντσιας1. Καθ’ όλες τις 

ενδείξεις, το «Δεν υπάρχουν εχθροί στ’ αριστερά!» της Γ΄ Γαλλικής Δημοκρατίας2 έχει 

αντικατασταθεί απ’ το υπόρρητο αξίωμα «πρέπει πάντοτε να στηρίζουμε τα μαζικά κινήματα». 

Όπως φαίνεται, κανείς δεν θέτει το ερώτημα: περί ποιου μαζικού κινήματος πρόκειται, ποιες είναι 

οι βλέψεις του, ποιες αρχές το εμψυχώνουν; Ούτε προφανώς τίθεται ζήτημα να ανατρέξουμε σε 

 
 C. Castoriadis, «L’Iran et l’Islam», Écologie et politique suivi de Correspondances et compléments, Écrits politiques 

1945-1997, τ. VII, Παρίσι, Éd. du Sandre, 2020, σσ. 395-400. Σύμφωνα με τον επιμελητή του τόμου, E. Escobar, «το 

κείμενο συντάχτηκε (αν κρίνουμε από ορισμένες έμμεσες αναφορές που περιλαμβάνει) κατά τους πρώτους μήνες του 

1981. Πρόκειται για μια πρώτη γραφή που πιθανότατα θα χρησίμευε για τη σύνταξη του 8ου και του 9ου κεφαλαίου 

(με τίτλο “Τι σημαίνει προσανατολίζομαι μέσα στην ιστορία;” και “Η ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής δημιουργίας” 

αντίστοιχα) του δευτέρου τόμου του Μπροστά στον πόλεμο». Οι υποσημειώσεις του Εσκομπάρ ξεκινούν με την 

ένδειξη «Σ.τ.ε.», ενώ του μεταφραστή με την ένδειξη «Σ.τ.μ.». Οι υπόλοιπες είναι του συγγραφέα.   
1 Πρόκειται για τον Μισέλ Φουκώ, τα σχετικά κείμενα του οποίου περιλαμβάνονται πλέον στον τόμο Dits et écrits, 

1954-1988, τ. III, 1976-1979, Παρίσι, Gallimard, 1994. (Σ.τ.μ.: Για τα εν λόγω άρθρα του Φουκώ, βλ. την κριτική 

του Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό, Μισέλ Φουκώ, η μακροημέρευση μιας απάτης, μτφρ. Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Μάλλιαρης, 

Αθήνα, Μάγμα, 2019, σ. 102 κ. ε.). 
2 Σ.τ.μ.: Pas d'ennemis à gauche! Σλόγκαν του οποίου η πατρότητα δεν είναι γνωστή (εντούτοις λέγεται ότι λάνσαρε 

για πρώτη φορά ο Λεόν Μπουρζουά). Αποτέλεσε τη βάση της πολιτικής δράσης των προοδευτικών κεντρώων και 

των διαδοχικών συγκυβερνήσεων και συμμαχιών τους με τα κόμματα της Αριστεράς.  
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ορισμένα πολύ εύγλωττα και χαρακτηριστικά ιστορικά παραδείγματα –που η αριστερή σκέψη 

συνήθως απωθεί στις ασυνείδητες στιβάδες της–, όπως, λ.χ., ο μαζικός χαρακτήρας του φασισμού 

και του ναζισμού ή, εγγύτερα σ’ εμάς, οι γνησίως «λαϊκές», αν όχι «δημοκρατικές» ή ακόμη και 

«αυτοδιαχειριστικές» πλευρές του κινήματος των Πιε-νουάρ της περιόδου 1958-1961 στο Αλγέρι3 

(για να μην το πάω ακόμα πιο μακριά, φτάνοντας πίσω μέχρι την καταδίκη των Αθηναίων 

στρατηγών μετά την ήττα στη ναυμαχία των Αργινουσών από την εκκλησία του δήμου). 

Αν ένα μαζικό κίνημα ανατρέπει ένα δικτατορικό καθεστώς, δεν μπορεί παρά να πρόκειται 

για το Καλό που καταδιώκει το Κακό. Είναι προφανές ότι το Κακό –ή, εν πάση περιπτώσει, ένα 

Κακό– εκδιώχθηκε απ’ το Ιράν. Το ερώτημα όμως που κανείς δεν θέτει είναι αν αυτό αρκεί 

προκειμένου να πάρει, αυτομάτως, τη θέση του το Καλό. 

Οι λαϊκές μάζες στο Ιράν ξεσηκώθηκαν ενάντια στην καταπίεση, την εξαθλίωση, όπως 

επίσης, φυσικά, κι ενάντια σ’ έναν «εκδυτικισμό» της χώρας που, ενώ καταστρέφει τον 

παραδοσιακό πολιτισμό, το μόνο που βάζει στη θέση του είναι η εξαθλίωση κι ο ατομικισμός. 

Ποιοι όμως ήταν οι στόχοι του ξεσηκωμού τους; Στο όνομα ποιων αρχών ξεσηκώθηκαν; Με ποιες 

προσδοκίες, ποιον προσανατολισμό, διά μέσου ποιων μορφών οργάνωσης; 

Προφανώς η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη, ενώ η πληροφόρηση που διαθέτουμε 

είναι αποσπασματική, ανεπαρκής κι ελάχιστα αντικειμενική. Εντούτοις, παρά την προτίμηση των 

Δυτικών δημοσιογράφων για το πετρέλαιο, τους ομήρους4 και τις πολιτικάντικες μηχανορραφίες, 

παρά την αποκλειστική τους ενασχόληση με όλα αυτά, αν συνέβαινε κάτι σημαντικό, αν 

αναδυόταν κάτι καινούργιο, θα το μαθαίναμε. Με άλλα λόγια, ο ιρανικός λαός δεν έχει ως τώρα 

κάνει κάποια προσπάθεια δημιουργίας αυτόνομων μορφών οργάνωσης. Εξίσου απουσιάζει έστω 

και το παραμικρό δείγμα μιας απόπειρας να προωθηθεί κάποιος νέος προσανατολισμός, κάποια 

 
3 Σ.τ.μ.: Pieds-Noirs αποκαλούνται στα γαλλικά οι Ευρωπαίοι κάτοικοι της Αλγερίας κατά την περίοδο της γαλλικής 

αποικιοκρατίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών αποχώρησαν μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας, το 1962. 

Ο Καστοριάδης αναφέρεται εδώ στις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στο Αλγέρι, κατά τη διάρκεια του 

Γαλλοαλγερινού πολέμου, τον Μάιο του 1958, και οδήγησαν στο πραξικόπημα των εθνικιστών Γάλλων στρατηγών, 

οπαδών της αποικιοκρατίας, που επέφερε το τέλος της Δ’ Γαλλικής Δημοκρατίας κι έφερε τον Ντε Γκωλ στην 

εξουσία. 
4 Σ.τ.μ.: Αναφορά στη διπλωματική κρίση που ξέσπασε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ όταν 52 Αμερικανοί πολίτες 

κρατήθηκαν όμηροι στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη από ομάδα ισλαμιστών φοιτητών, από το Νοέμβριο 

του 1979 ως τον Ιανουάριο Ιανουάριο του 1981. Αφού απέτυχαν διπλωματικές προσπάθειες επίλυσης της κρίσης, οι 

ΗΠΑ άσκησαν οικονομικές πιέσεις στο Ιράν, ενώ στη συνέχεια απείλησαν με στρατιωτική επέμβαση και οργάνωσαν 

μια αποτυχημένη μυστική επιχείρηση διάσωσης των ομήρων, η οποία κατέληξε στο θάνατο οκτώ Αμερικανών 

στρατιωτών κι ενός Ιρανού πολίτη. Η κρίση έληξε με τη διακήρυξη του Αλγερίου που υπογράφτηκε στις 19 

Ιανουαρίου 1981 και η οποία προέβλεπε, μεταξύ άλλων, πως οι ΗΠΑ δεν θα αναμιγνύονταν στρατιωτικά ή πολιτικά 

στα εσωτερικά του Ιράν. 
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νέα βλέψη και στόχευση, ένα οποιοδήποτε νέο περιεχόμενο που θα μπορούσε να ενσαρκωθεί σε 

νέες μορφές οργάνωσης και κοινωνικές προσδοκίες. Οι δύο αυτές πτυχές είναι αξεδιάλυτες. 

Αν αφήσουμε, προς στιγμήν, κατά μέρος τους κομμουνιστές (το κόμμα Tudeh), οι οποίοι 

δεν διαφέρουν καθόλου από τη σειρά των διάφορων Μπαμπράκ Καρμάλ, Sari Seng και λοιπών 

«μαρξιστών-λενινιστών» – που θα πρέπει να θεωρούμε, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, κάτι 

ανάλογο με τον Πολ Ποτ (όσοι πιστεύουν το αντίθετο, φέρουν το βάρος της απόδειξης)· αν 

παραβλέψουμε και τους αστούς, μικροαστούς και λοιπούς οπαδούς της εγκαθίδρυσης μιας 

«δημοκρατίας δυτικού τύπου» (όπως ο Bakhtiar5), τι απομένει; Η φανατική προσχώρηση ενός 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού (κι η αντίστοιχη, ενδεχομένως πιο υποκριτική, ενός κομματιού 

των «πολιτικοποιημένων» και «οργανωμένων») στον Αγιατολάχ Χομεϊνί και διαμέσου αυτού στο 

Ισλάμ. Η προσχώρηση αυτή, όμως, είναι, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενό της, συνολική: μ’ αυτό 

εννοώ ότι περιλαμβάνει τόσο το τσαντόρ όσο και την εκτέλεση των μοιχών ή των ομοφυλοφίλων, 

τον ακρωτηριασμό των κλεφτών κ.ο.κ. Κυρίως όμως περιλαμβάνει την αποδοχή της θεοκρατικής 

πλευράς του Ισλάμ, η οποία το συνοδεύει από τις απαρχές του. Εν ολίγοις πρόκειται για μια 

προσχώρηση στην εξ ορισμού βάρβαρη πτυχή του Ισλάμ (σημείωση στο περιθώριο του 

χειρογράφου: και κάθε θρησκείας): στην αξίωση της θρησκείας να καθορίζει η ίδια τι θεωρείται 

και τι δεν θεωρείται αδίκημα, και ποια είναι η προσήκουσα ποινή. Δεν αναφέρομαι εδώ στη 

βαρβαρότητα των ίδιων των ποινών ή του καθορισμού των αδικημάτων: Ακόμα κι αν το Κοράνι 

ή οποιοδήποτε άλλο ιερό βιβλίο πρόσταζε να ραίνουμε με ροδοπέταλα τις μοιχαλίδες, πάλι θα 

εξεγειρόμουν ενάντια σε τούτη τη βάρβαρη παρείσφρηση της θρησκείας στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή. Και το ίδιο ισχύει, φυσικά, για τον «ιερό» χαρακτήρα των εδαφών που κατακτούμε 

από τους απίστους, για την ιδέα περί μιας «ισλαμικής» ή «χριστιανικής οικουμένης» κ.ο.κ. – ένα 

πλήθος λεπτομερειών που θαυμαστά αγνοεί ο μέσος καλλιεργημένος Γάλλος. (Η δήλωση της 

εξαίρετης κυρίας Ρόζαλιν Κάρτερ ότι μετάνιωσε για το γεγονός πως δεν πλήρωσε κάποιον 

δολοφόνο με ένα εκατομμύριο δολάρια προκειμένου να σκοτώσει τον Χομεϊνί, μάς βοηθά να 

καταλάβουμε πως δεν πρόκειται εδώ για κάποιο προνόμιο του Ισλάμ: οι ευσεβείς χριστιανοί είναι 

εξίσου φορείς αντίστοιχων αντιλήψεων). Είναι τούτη η προσχώρηση στο Ισλάμ που εξηγεί την 

 
5 Σ.τ.μ.: Αναφορά στον Shapour Bakhtiar (1914–1991), τελευταίο πρωθυπουργό του Ιράν επί Σάχη, που κυβέρνησε 

για ένα μήνα, την περίοδο κατά την οποία το καθεστώς κατέρρεε και παρ’ ό,τι εχθρός του καθεστώτος, ανέλαβε το 

πόστο προκειμένου ν’ αποφευχθεί η κατάληψη της εξουσίας απ’ τους κομμουνιστές και τους ισλαμιστές. 

Προσπάθησε να εφαρμόσει φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και να διοργανώσει εκλογές, εντούτοις αντιμετώπισε την 

εχθρότητα του Χομεϊνί. Δολοφονήθηκε το 1991 από άντρες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών στο σπίτι του κοντά 

στο Παρίσι. 
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τυφλή και φανατική υπακοή στον Χομεϊνί. Ο άγιος αυτός άνθρωπος έφερε εις πέρας την αποστολή 

του Ιερού Πολέμου: αρχικά ενάντια στον Σάχη, ταυτοχρόνως όμως κι ενάντια στην ιδέα πως κάθε 

κατηγορούμενος δικαιούται μια δίκαιη δίκη ή ακόμα κι ενάντια στη «δυτική» μουσική. 

Θα επανέλθω στο εν λόγω ζήτημα όπως επίσης και σ’ αυτή την παράξενη στάση απεναντι 

στη θρησκεία, ως δημόσιο και πολιτικό θεσμό, που έχει εμφανιστεί στη Δύση εδώ και κάποια 

χρόνια. Για την ώρα, ας επιμείνουμε σε αυτό που μας δείχνει η στάση των «ισλαμιστών φοιτητών» 

τόσο στο Ιράν όσο και αλλού. 

Όπως φάνηκε, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση της ομηρείας στην Αμερικανική Πρεσβεία, 

οι Ιρανοί φοιτητές (ή, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι δραστήριοι ή δραστηριοποιούνται εν ονόματι 

των υπολοίπων) διακρίνονται άπο έναν σαφή ριζοσπαστισμό. Σε τι συνίσταται όμως αυτός; 

Αρχικά πρόκειται για έναν ριζοσπαστισμό σε ό,τι αφορά στα «μέσα» που επιλέγονται – κι εδώ 

μπορούμε ν’ ακούσουμε τον αντίλαλο των φοιτητικών κινημάτων της δεκαετίας του ’60 μέσα στις 

δυτικές χώρες αλλά και την ηχώ της διολίσθησής τους στην τρομοκρατία: πρόκειται για την  –

συχνά ιδιαιτέρως επιδέξια– χρήση των δυτικών τεχνικών μέσων (προπαγάνδα, τηλεόραση, 

δραματοποίηση των κασταστάσεων, θεατρική αντίληψη της πολιτικής). Δε δίνουμε στη 

διαπίστωση αυτή κάποια βαθύτερη σημασία από εκείνη που αποδίδουμε στην ικανότητα ενός 

Αφγανού βοσκού ή ενός Ροδεσιανού αντάρτη να μαθαίνουν τάχιστα τη χρήση ενός MAC 24/29 ή 

ενός μπαζούκα ή πώς να παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ. Αυτό που έχει σημασία είναι να 

αναρωτηθούμε στο όνομα ποιου πράγματος επιτελείται τούτη η αφομοίωση των δυτικών τεχνικών 

και προς ποια κατεύθυνση χρησιμοποιείται τούτη η αξιοθαύμαστη ικανότητα ανάπτυξης μέσων 

προπαγάνδας με παγκόσμια εμβέλεια. 

Τα δύο αυτά στοιχεία συμβαδίζουν μ’ έναν αντι-«δυτικισμό» που καμώνεται τον αντι-

ιμπεριαλισμό και διατείνεται πως υπερασπίζεται ορισμένες πολιτιστικές αξίες – τόσο στην 

περίπτωση του Ιράν όσο και αλλού. Για ποιες αξίες πρόκειται; Αρκεί κανείς ν’ ασκεί κριτική στη 

δυτική νεωτερικότητα και να την πολεμά προκειμένου να τον θεωρήσουμε ενσάρωκση του 

Καλού; Γιατί τα δεκάδες εκατομμύρια ατόμων που, μεταξύ του Μαύρου και αραβικού πληθυσμού 

της Αφρικής (ο οποίος, αν κι όχι αποκλειστικά, είναι στη μεγάλη του πλειοψηφία 

μουσουλμανικός), επιδίδονται σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (μέσω 

κλειτοριδεκτομής και αγκτηριασμού) να μη δικαιούνται να επικαλεστούν κάποιο δικαίωμα στην 

«πολιτιστική ιδιαιτερότητα», καταγγέλοντας τον αβαθή δυτικό ουνιβερσαλισμό και ρασιοναλισμό 

για προσπάθεια να τους αλλάξει τα έθιμα; Στην ανάγκη, θα μπορούσαν άλλωστε να επικαλεστούν 
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την αυθεντία της κας Τζούλια Κρίστεβα6. Η «κριτική στη Δύση» των ισλαμιστών φοιτητών δεν 

έχει καμία σχέση με την κριτική στη Δύση που άσκησαν, κυρίως εντός της ίδιας της Δύσης κι από 

σκοπιά επαναστατική, ένα πλήθος ανθρώπων και κινημάτων: είτε πρόκειται για την κριτική του 

φοιτητικού κινήματος της δεκαετίας του ’60, είτε για την κριτική στον καπιταλισμό και τον 

μαρξισμό που διατυπώσαμε με την ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, είτε για το οικολογικό 

κίνημα, τα γραπτά του Ιβάν Ίλιτς κ.ο.κ. Μπορεί να πέρασε καιρός, εντούτοις αυτό που έλεγε ο 

Μαρξ στο Κομμουνιστικό μανιφέστο παραμένει πιο αληθινό από ποτέ κι επαληθεύτηκε ιστορικά, 

με βάρβαρο μάλιστα τρόπο: είναι δυνατό να υπάρξει, και υπήρξε ιστορικά, μια αντιδραστική 

κριτική του καπιταλισμού. Εμφανίζεται ιστορικά με την κριτική των αντιδραστικών στη Γαλλική 

Επανάσταση, η οποία διόλου δεν ήταν ασήμαντη ή δίχως ενδιαφέροντα στοιχεία. Άλλωστε, είναι 

αλήθεια ότι, με την εξαίρεση ορισμένων ακραίων περιπτώσεων, ο κόσμος του Παλαιού 

Καθεστώτος ήταν πολύ πιο «οργανικός», κι ότι ένα μεγάλο μέρος ακόμα και των 

εκμεταλλευόμενων πληθυσμών ζούσαν τότε μ’ έναν πολύ πιο sinvoll [μεστό νοήματος] τρόπο απ’ 

ό,τι οι εκριζωμένοι προλετάριοι των παραγκουπόλεων που δούλευαν 14 ώρες τη μέρα· 

αντιστοίχως αληθές είναι ότι κι ο αριθμός των χωροδεσποτών που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν 

για τους δουλοπάροικούς «τους» ήταν, σε κάθε περίπτωση, πολύ μεγαλύτερος από εκείνον –

πρακτικά ανύπαρκτο– των καπιταλιστών που ενδιαφέρονταν για την τύχη των εργατών τους. 

Αντίστοιχα, «αυταπάτη» ή όχι, η θρησκεία βιωνόταν με θετικό τρόπο από το σύνολο των χωρικών. 

Και λοιπόν; (Βλ. σχετικά και την τολστοϊκή νοσταλγία…) 

Κριτική της δυτικής νεωτερικότητας, μάλιστα – εν ονόματι όμως ποιου προτάγματος και 

υπό ποια στόχευση; Γνωρίσαμε πρόσφατα έναν μεγάλο επικριτή της δυτικής νεωτερικότητας, ο 

οποίος ήταν μάλιστα εξαιρετικά επιδέξιος χρήστης της νεωτερικής τεχνικής και ικανότατος στην 

ανάπτυξη των αντίστοιχων μέσων προπαγάνδας, δραματοποίησης και μετατροπής της πολιτικής 

σε θέαμα: τον Χίτλερ. Αυτό που λίγο πολύ επιθυμούν οι ισλαμιστές φοιτητές, ζηλωτές ή 

φονταμεταλιστές, όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε χώρες όπως η Αίγυπτος, είναι να ξανακλείσουν 

τις γυναίκες στο σπίτι, να καταργήσουν τη συνύπαρξη αγοριών και κοριτσιών στην εκπαίδευση 

κ.ο.κ. Δε βλέπουμε κάτι άλλο, θετικό, στο οποίο να τους οδηγεί η κριτική τους στη δυτική 

 
6 Σε μια συνέντευξή της στον Nouvel Observateur, πριν από δύο ή τρία χρόνια, όταν δεν είχε ακόμη ανακαλύψει το 

φως εξ Αμερικής, η εν λόγω υπερασπιζόταν τη σεξουαλική καταπίεση στην Κίνα (διακηρύσσοντας, φυσικά, την ίδια 

στιγμή την αταλάντευτη πίστη της στα φεμινιστικά ιδεώδη) ισχυριζόμενη, σχεδόν όπως ακριβώς κι ο κος Peyrefitte: 

όλες αυτές οι κριτικές προέρχονται από Δυτικούς που, λόγω του εθνοκεντρισμού τους, αδυνατούν να καταλάβουν ότι 

οι Κινέζοι είναι διαφορετικοί από εμάς. 
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νεωτερικότητα. Αν όμως ο εγκλεισμός των γυναικών στα χαρέμια κι η υποχρέωσή τους να 

κυκλοφορούν με μαντήλα στον δρόμο (με εξαίρεση όταν υπάρχει ανάγκη να τις βάλουμε να 

δουλέψουν, προφανώς) ή η επιβολή θανατικής ποινής στους μοιχούς και τους ομοφυλόφιλους 

εκφράζουν πλήρως τη «νέα πολιτική πνευματικότητα» του Ισλάμ, τότε γιατί να μην ισχυριστούμε 

ότι και τα «τρία Κ» (Kinder, Küche, Kirche: παιδιά, κουζίνα, εκκλησία) δεν εκφράζουν, εξίσου 

λογικά, τη γερμανο-χριστιανική πνευματικότητα; (Γράφω επίτηδες «γερμανο-χριστιανική», καθώς 

η θέση της γυναίκας υπό το ναζισμό είναι απλούστατα η ίδια ακριβώς με αυτήν που της 

επιφυλάσσουν οι Πατέρες της Εκκλησίας7.) Γιατί να μην έχουν κι οι Γερμανοί κάποιο «δικαίωμα 

στη διαφορά»; Γιατί ο ισλαμικός θεο-φασισμός να αξιολογείται πιο θετικά απ’ ό,τι το Blut und 

Boden (αίμα και γη) των ναζί8; 

Τι σόι επανάσταση είναι αυτή που, το μόνο που κάνει εδώ και τόσους μήνες, είναι να ζητά 

να της παραδόσουμε τον Σάχη για να τον τιμωρήσει; Ας υποθέσουμε ότι είμαστε Ρώσοι και πως 

είχαμε ανατρέψει τον Μπρέζνιεφ, ο οποίος στο μεταξύ απέδρασε και κατάφερε να βρει άσυλο στις 

ΗΠΑ (όπως θα ήταν, άλλωστε, αναμενόμενο). Θα περνάγαμε τον χρόνο μας μην κάνοντας τίποτε 

άλλο απ’ το να απαιτούμε να μας παραδόσουν τον Μπρέζνιεφ προκειμένου να τον δικάσουμε; 

Στην περίπτωση του Ιράν ο Σάχης παίζει τον ρόλο του red-herring, κατά την αγγλική έκφραση: 

επειδή η «Ισλαμική δημοκρατία» δε θέλει να πει τίποτα, κι επειδή δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα, 

στρέφουμε την προσοχή και την οργή του λαού προς τον Σάχη. 

Στην πραγματικότητα τούτη η ιστορία δείχνει ακριβώς, και πολύ καθαρά μάλιστα, ότι η 

«ισλαμική επανάσταση» δεν έχει τίποτα να δώσει κι ότι δε μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως 

(εκτός από μια προσομοίωση «ιερού πολέμου»). Το αν, δεδομένων των συνθηκών, σε 3, 6 ή 15 

μήνες παραχωρήσει τη θέση της σε μια δικτατορία λοχαγών, υπολοχαγών ή του κομμουνιστικού 

κόμματος Tudeh ή αν η κατάσταση παραμείνει στάσιμη και συνεχίσει να σαπίζει, δεν είναι θέμα 

της παρούσας συζήτησης. Ούτε θα συζητήσω αν είναι δυνατόν για μια κοινωνία ν’ αναθεσμιστεί, 

 
7 Σ.τ.μ.: Στην πραγματικότητα τα «τρία Κ» αποτέλεσαν σύνθημα όχι των ναζί αλλά της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, 

κατά το τέλος του 19ου αιώνα. Οι ναζί διατήρησαν, ουσιαστικά, την ίδια αντίληψη για τον ρόλο της γυναίκας, με τη 

μόνη διαφορά πως περιόρισαν τις αναφορές στο τρίτο «Κ», δηλαδή στην εκκλησία. Αντιθέτως, κατά την εκστρατεία 

τους υπέρ του γάμου και της τεκνοποιίας τόνιζαν ιδιαίτερα τα δύο πρώτα «Κ». 
8 Σ.τ.ε.: Η παράγραφος που ακολουθεί χωρίζεται με μια γραμμή από το υπόλοιπο κείμενο και συνοδεύεται από τις 

εξής χειρόγραφες σημειώσεις του συγγραφέα: «Αναγέννηση ή επιβίωση ενός θρησκευτικού φαντασιακού που 

θεωρούσαμε νεκρό ή, έστω, προς εξαφάνιση; Όντως; Ποιοι; Όχι εγώ, πάντως. (1964, Φαντασιακή θέσμιση της 

κοινωνίας, κ.λπ.) Θα επανέλθω. 

 Εντούτοις, για την ώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής: Εν ονόματι ποιων αξιών μιλάμε; Είτε θεωρούμε 

τον σεβασμό των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων ως κάτι απόλυτο, είτε πιστεύουμε ότι ο ακρωτηριασμός των κλεφτών 

είναι πράγμα φρικώδες και βάρβαρο. Και τα δύο μαζί δε γίνεται». 
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εν τω μέσω της δεκαετίας του ’80, επαναφέροντας τη μουσουλμανική θρησκεία στον σύγχρονο 

κόσμο – εντός ενός κράτους που ζει, κατά μέγα μέρος, από την άντληση και την εκμετάλλευση 

του πετρελαίου. Σχολίασα εδώ το παράδειγμα του Ιράν μονάχα ως μια πραγματική και συνάμα 

ακραία περίπτωση κατά την οποία τίθεται καθαρά το ζήτημα της πολιτικής επιλογής.  


