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16. ΙΡΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ο  Foucault εισηγήθηκε κάποια στιγμή την πρόταση για ένα πρόγραμμα μετάδοσης ιδεών (program of 

“reporting ideas”)  το  οποίο  θα  έφερνε  σε  επαφή  δημοσιογράφους  και  διανοούμενους  πάνω  σε  πεδία 
συγκεκριμένων λεπτομερών ερευνών. «Πρέπει να είμαστε παρόντες κατά τη γέννηση των ιδεών και την έκρηξη  
της ισχύος τους, όχι στα βιβλία που τις εκθέτουν, αλλά μέσα στα γεγονότα στα οποία εκδηλώνουν την δύναμή  
τους, μέσα στους αγώνες οι οποίοι διεξάγονται προς υπεράσπιση ή ενάντια στις ιδέες».1 

Η πρώτη ανταπόκριση από τον  Foucault, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αφορά το 
Ιράν και θα εμφανιστεί στην Corriere della Sera μεταξύ 16 και 24 Σεπτεμβρίου του 1978 ‘ η επόμενη καλύπτει 
τα γεγονότα μεταξύ 9 και 15 Νοεμβρίου 1978 κατά την διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων.  

Ο Foucault λαβαίνει αφορμή από δύο φράσεις: “είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε κατά χιλιάδες προκειμένου 
να εξαναγκάσουμε τον Σάχη να φύγει” έλεγαν οι Ιρανοί πριν την έκρηξη της Ιρανικής επανάστασης. H άλλη 
φράση ανήκει στον Ayatollah: “αφήστε το Ιράν να ματώσει, προκειμένου να γίνει η επανάσταση ισχυρή”. 

«Αποτελεί ο τρόμος της δεύτερης καταδίκη της μέθης της πρώτης;»

16.1 ΟΤΑΝ Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΑΙ
Οι εξεγέρσεις ανήκουν στην ιστορία, εν τούτοις κατά κάποιο τρόπο δραπετεύουν από αυτήν. «Η ορμή με  

την οποία ένα άτομο μόνο του, μια ομάδα, μια μειονότητα ή ένας ολόκληρος λαός λέει “δεν θα υπακούσω άλλο”,  
και προτάσσει το ρίσκο για την ίδια του τη ζωή μπροστά σε μια εξουσία την οποία θεωρεί άδικη, μου φαίνεται 
λεει  ο  Foucault κάτι  μη αναγώγιμο,  (μη  μειώσιμο,  irreducible)».  Γιατί  καμία  αρχή δεν  είναι  ικανή να το 
καταστήσει  εντελώς  αδύνατο.  Και  ακόμη  «γιατί  ο  άνθρωπος  που  εξεγείρεται  είναι  σε  ύστατη  ανάλυση  μη  
εξηγήσιμος (inexplicable)». Μια βίαια εξάρθρωση «που διακόπτει την ομαλή ροή της ιστορίας, και τη μακριά  
αλυσίδα των αιτίων» καθιστά τον άνθρωπο «ικανό “πραγματικά” να προτιμήσει το ρίσκο του θανάτου αντί της  
βεβαιότητας της υποταγής».2

Όλες οι μορφές εγκαθιδρυμένων ή απαιτούμενων ελευθεριών, όλα τα δικαιώματα τα οποία 
κάποιος διεκδικεί, ισχυρίζεται ο Foucault, ακόμη και σε σχέση με φαινομενικά λιγότερο σημαντικά πράγματα, 
«χωρίς αμφιβολία έχουν ένα τελευταίο σημείο στήριξης εκεί, ένα σημείο περισσότερο συμπαγές και κοντινότερο  
στην εμπειρία παρά στα “φυσικά δικαιώματα”». Εάν λοιπόν οι κοινωνίες μας εξακολουθούν να ζουν, εάν οι 
υπάρχουσες  εξουσίες  δεν  είναι  “εντελώς  απόλυτες”,  «είναι  επειδή,  πίσω  από  όλες  τις  υποταγές  και  τους  
καταναγκασμούς, πέρα από τις απειλές, τη βία, και τους εκφοβισμούς, υπάρχει η δυνατότητα αυτή της στιγμής  
όταν η ζωή δεν μπορεί πλέον να εξαγοράζεται, όταν οι αρχές δεν μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα, και όταν,  
αντιμετωπίζοντας τις αγχόνες και τα πυροβόλα όπλα, ο λαός επαναστατεί».

Επειδή επομένως είναι κατά αυτό τον τρόπο “έξω από την ιστορία” και μέσα ταυτοχρόνως, 
επειδή του καθενός διακυβεύεται τότε η ζωή και ο θάνατος, μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί οι εξεγέρσεις 
έχουν κατά καιρούς βρει την έκφρασή τους και το δράμα τους μέσω θρησκευτικών μορφών. Υποσχέσεις μετά 
θάνατον ζωής, η έλευση του Σωτήρα ή μιας τελευταίας αυτοκρατορίας, όλα αυτά δε αποτελούσαν ιδεολογικό 
μανδύα αλλά τον καθεαυτό τρόπο εμπειρίας των ξεσηκωμών.

1 “Les Reportages d’idees”, Corriere della Sera, 12/11/1978, Dits et Ecrits 3.
2 “Useless  to  Revolt?”,  Le Monde,  May 1979.  Βρίσκεται στο M.  Foucault:  Essential  Works  1954-1984,  vol.3  Power,  J.D. 

Faubion [ed.], Penguin Books 2002,  βλπ.  σελ.449-453.  Πρόκειται για την “μοναδικότητα” η οποία επιβεβαιώνεται μέσα από την 
αντίσταση στην εξουσία. 
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Έπειτα θα έρθει ο καιρός της “επανάστασης”. Για διάστημα διακοσίων χρόνων αυτή η ιδέα 
«δέσποζε στην ιστορία, οργάνωση την πρόσληψή μας του χρόνου, και πόλωσε τις ελπίδες του κόσμου. Αποτέλεσε  
μια  γιγαντιαία  προσπάθεια  να  εξημερωθούν οι  εξεγέρσεις  στο  εσωτερικό  μιας  ορθολογικής  και  ελεγχόμενης  
ιστορίας: τους έδωσε νομιμοποίηση, διαχώρισε τις καλές μορφές τους από τις κακές, και όρισε τους νόμους της  
εκτύλιξής  τους  ‘  έθεσε  τις  πρότερες  συνθήκες  τους,  τους  αντικειμενικούς  σκοπούς,  και  τρόπους  ώστε  να  
πραγματωθούν». 

Ακόμη και το καθεστώς του επαγγελματία επαναστάτη προσδιορίστηκε λεει ο Foucault. Με 
αυτό τον τρόπο παλιννόστησης της εξέγερσης, ο λαός φιλοδόξησε να καταστήσει την αλήθεια της ολοφάνερη 
και να την φέρει στο αληθινό της πέρας. Μια θαυμαστή και πολύ δύσκολη υπόσχεση. Κάποιοι, θα πουν πως η 
επανάσταση αποίκισε την Realpolitik. Άλλοι ότι ανοίχτηκε προς αυτήν η διάσταση της ορθολογικής ιστορίας. 
«Προτιμώ, την ανεπιτήδευτη και μάλλον ανήσυχη ερώτηση που έθεσε κάποια στιγμή ο Max Horkheimer: “Όμως,  
είναι πραγματικά αυτή η επανάσταση ένα τόσο επιθυμητό πράγμα;”».

Αυτό είναι το αίνιγμα των εξεγέρσεων. Για όποιον δεν έψαχνε τις “αιτίες” που υπήρξαν το “υπόστρωμα” 
του κινήματος στο Ιράν, αλλά ήταν προσηλωμένος στον τρόπο με τον οποίο αυτό αποτέλεσε εμπειρία,  για 
όποιον προσπάθησε να καταλάβει τι συνέβαινε στα κεφάλια των ανδρών και γυναικών όταν εκείνοι ρίσκαραν 
τις ζωές τους, ένα πράγμα ήταν εντυπωσιακό τονίζει ο Foucault. Αυτοί οι άνθρωποι εγγράψανε τις ταπεινώσεις 
που υπέστησαν, το μίσος τους για το καθεστώς, και την αποφασιστικότητά τους να το ανατρέψουν, σε ένα 
όραμα  το  οποίο  ήταν  θρησκευτικό  στον  ίδιο  βαθμό  που  υπήρξε  και  πολιτικό.  Οι  διάσημες  διαδηλώσεις, 
μπορούσαν  την  ίδια  στιγμή  να  ανταποκρίνονται  με  αποτελεσματικό  τρόπο  στην  απειλή  του  στρατού,  να 
ακολουθούν τον ρυθμό των θρησκευτικών τελετών, και να κάνουν έκκληση σε ένα α-χρονικό δράμα στο οποίο  
η κοσμική εξουσία είναι πάντοτε κατηγορούμενη.

Αυτή  η  εκπληκτική  υπέρθεση  παρήγαγε  ένα  κίνημα  ικανό  να  αποτινάξει  ένα  ισχυρό 
στρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ενώ βρισκόταν «κοντά σε παλαιά όνειρα τα οποία η Δύση είχε γνωρίσει σε  
εποχές περασμένες, όταν οι άνθρωποι επιχειρούσαν να εγγράψουν τις φιγούρες της πνευματικότητας στο πολιτικό  
έδαφος».

Χρόνια  λογοκρισίας  και  διωγμών,  κόμματα  εκτός  νόμου  και  επαναστατικές  ομάδες 
αποδεκατισμένες: που αλλού εκτός από την θρησκεία μπορούσε να βρεθεί βοήθεια για την αναστάτωση, έπειτα 
την εξέγερση, ενός λαού τραυματισμένου από τις αποτυχίες του καθεστώτος; Αυτό είναι αλήθεια, σημειώνει ο 
Foucault, εν τούτοις έπρεπε κανείς να το περιμένει πως το θρησκευτικό στοιχείο θα κινούνταν τόσο γρήγορα 
παράλληλα, και προς ενίσχυση δυνάμεων που ήταν περισσότερο πραγματικές και ιδεολογίες που ήσαν λιγότερο 
“αρχαϊκές”; Σίγουρα όχι, και για αρκετούς λόγους. Η καταστατική θέση του κλήρου, τα περιεχόμενα του ίδιου 
του Ισλαμικού κινήματος και η στρατηγική του θέση, η οικονομική σημασία και ο ρόλος των μουσουλμανικών 
κρατών, όλα αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Το αποτέλεσμα ήταν τα φαντασιακά περιεχόμενα της εξέγερσης να 
μην διαλυθούν στο άπλετο φως της επανάστασης. Άμεσα μετατοπίστηκαν σε μια πολιτική σκηνή, έτοιμη να τα 
υποδεχθεί αν και εντελώς διαφορετικής φύσης η ίδια. Η σκηνή αυτή περιείχε τα πιο σημαντικά και τα πιο 
αποτρόπαια στοιχεία:  την τρομερή ελπίδα να καταστεί  και  πάλι  το Ισλάμ ένας σπουδαίος πολιτισμός,  και 
μορφές  κακοήθους  ξενοφοβίας  ‘  συνολικά  συμφέροντα  και  τοπικούς  ανταγωνισμούς.  Μαζί  με  αυτά,  τα 
προβλήματα των ιμπεριαλισμών, η καταπίεση των γυναικών και τόσα άλλα...

Το  ιρανικό  κίνημα,  υπογραμμίζει  ο  Foucault,  δεν  υπάχθηκε  σε  εκείνο  τον  “νόμο”  των 
επαναστάσεων ο οποίος καθιστά ορατή, φαινομενικά,  την τυραννία η οποία λανθάνει  στο εσωτερικό τους, 
κάτω από τον τυφλό ενθουσιασμό. Η πνευματικότητα η οποία είχε νόημα για εκείνους οι οποίοι όδευαν στο 
θάνατό  τους  δεν  έχει  κανένα  κοινό  μέτρο  με  την  αιματοβαμμένη  διακυβέρνηση  του  ιερατείου.  Οι  ιρανοί 
κληρικοί ήθελαν να επικυρώσουν το καθεστώς τους χρησιμοποιώντας σημασίες που ανήκαν στην εξέγερση.

Υφίσταται λοιπόν ακριβώς η ανάγκη να κατανοήσουμε εκείνο το οποίο είναι  ανεπίδεκτο 
μείωσης ή απλοποίησης σε ένα τέτοιο κίνημα – και ταυτόχρονα βαθιά απειλητικό για κάθε δεσποτισμό.

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να λεει: “εξεγερθείτε για μένα ‘ η τελική απελευθέρωση όλων 
των ανθρώπων εξαρτάται από αυτό”. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω, λεει ο Foucault, με κάποιον ο οποίος 
ισχυρίζεται: “Είναι ανώφελο για σένα να εξεγείρεσαι ‘ πρόκειται πάντοτε να συμβαίνει το ίδιο πράγμα”. Δεν 
μπορεί κάποιος να υπαγορεύει σε αυτούς που ρισκάρουν τη ζωής τους αντιμετωπίζοντας μια εξουσία. Είναι 
κάποιος ορθό να εξεγείρεται ή όχι; Ας αφήσουμε προτείνει ο Foucault την ερώτηση ανοιχτή. Ο λαός πράγματι 
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επαναστατεί ‘ αυτό είναι ένα γεγονός. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η υποκειμενικότητα (όχι των 
σπουδαίων ανδρών, αλλά του καθενός) εισέρχεται στην ιστορία. 

Ένας κατάδικος ρισκάρει τη ζωή του προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για άδικες τιμωρίες ‘ 
ένας τρελός δεν υποφέρει άλλο να τον εγκλεισμό και τους εξευτελισμούς ‘ ένας λαός αρνείται το καθεστώς που 
τον καταπιέζει. Αυτό, δεν καθιστά τον πρώτο αθώο, δεν θεραπεύει τον δεύτερο, και δεν διασφαλίζει για τον 
τρίτο το μέλλον που ονειρευόταν. Ακόμη περισσότερο, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να τους στηρίξει. Κανείς 
δεν είναι υποχρεωμένος να διαπιστώσει πως αυτές οι συγκεχυμένες φωνές ηχούν καλύτερα από άλλες, και ότι  
μιλούν  την  ίδια  την  αλήθεια.  Είναι  αρκετό  το  ότι  υπάρχουν,  και  το  ότι  έχουν  στραμμένο  εναντίον  τους 
οτιδήποτε είναι αποφασισμένο να τους εξαναγκάσει σε σιωπή, για να υπάρχει η θέληση να τους ακούσουμε και 
να δούμε τι είναι αυτό που προσπαθούν να πουν; Μια ερώτηση ηθικής τάξης; Ίσως, λεει ο Foucault, σίγουρα 
πάντως και  μια ερώτηση της πραγματικότητας.  Όλες οι  απογοητεύσεις  της  ζωής δεν θα μεταβάλλουν την 
πραγματικότητα: είναι επειδή υπάρχουν τέτοιες φωνές που ο χρόνος των ανθρώπινων όντων δεν έχει τη μορφή 
της εξέλιξης αλλά αυτή της “ιστορίας” επακριβώς.                    

Αυτό είναι αδιαχώριστο από μια άλλη αρχή: η εξουσία την οποία ασκεί κάποιος πάνω σε 
κάποιον άλλο «είναι πάντοτε επικίνδυνη. Δεν λεω ότι η εξουσία είναι από τη φύση της κακή ‘ λεω ότι η εξουσία  
με τους μηχανισμούς της, είναι απεριόριστη (πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι παντοδύναμη, ακριβώς το  
αντίθετο)». Οι κανόνες που υπάρχουν για να την περιορίσουν δεν μπορούν ποτέ να είναι αρκετά αυστηροί ‘ οι  
παγκόσμιες αρχές για να την εκδιώξουν από όλες τις περιστάσεις τις οποίες κατέχει δεν είναι ποτέ αρκετά 
άτεγκτες.  Έναντι  της  εξουσίας  κάποιος  πρέπει  πάντα  να  θέτει  απαράβατους  νόμους  και  απερίσταλτα 
δικαιώματα.

Εάν κάποιος κινούμενος στρατηγικά λεει «τι διαφορά κάνει ένας συγκεκριμένος θάνατος, μια συγκεκριμένη  
κραυγή, μια ιδιαίτερη εξέγερση σε σύγκριση με την μεγάλη γενική αναγκαιότητα», λοιπόν λεει ο  Foucault «θα 
έλεγα ότι μου είναι αδιάφορο εάν ο εν λόγω στρατηγός είναι ένας πολιτικός, ένας ιστορικός, ένας επαναστάτης,  
ένας ακόλουθος του Shah ή του Ayatollah ‘ η θεωρητική μου ηθική είναι αντίθετη από τη δική τους. Είναι “αντι-
στρατηγική”:  να  σταθείς  πλήρης  σεβασμού  όταν  μια  μοναδικότητα  εξεγείρεται,  αδιάλλακτος  όσο  η  εξουσία  
βεβηλώνει το παγκόσμιο. Μια απλή επιλογή, μια δύσκολη δουλειά: γιατί κάποιος τότε πρέπει την ίδια στιγμή να  
κοιτά προσεκτικά, με μια έννοια κάτω από την ιστορία σε ότι την διασχίζει και την διεγείρει, και ταυτόχρονα  
πρέπει να προσέχει, κατά κάποιο τρόπο πίσω από την πολιτική, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει άνευ όρων να την  
περιορίζει».3

16.1.1 “Πολιτική Πνευματικότητα”
Πρέπει  εδώ  να  ανοίξουμε  μια  παρένθεση  προκειμένου  να  δειχθεί  τι  εννοεί  ο  Foucault μιλώντας  για 

«πολιτική πνευματικότητα» (political spirituality). 
«Τι είναι η ιστορία με δεδομένο ότι στο εσωτερικό της αδιάκοπα παράγεται ένας διαχωρισμός αλήθειας και  

ψεύδους;».  Δηλαδή με  ποια  έννοια  η  διαίρεση αλήθεια  /  ψεύδος  (true/  false)  είναι  αποφασιστική  για  την 
ιστορικότητά μας; Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους λειτούργησε αυτή η σχέση στις Δυτικές κοινωνίες οι 
οποίες  παράγουν  επιστημονική  γνώση  που  έχει  μορφές  αέναα  μεταβαλλόμενες  και  των  οποίων  οι  αξίες 
θεωρούνται παγκόσμιες; Τι είδους ιστορική γνώση είναι δυνατή από μια ιστορία η οποία η ίδια παράγει τον 
διαχωρισμό αλήθειας/ ψεύδους από τον οποίο αυτή η γνώση εξαρτάται; Δεν είναι το γενικότερο ίσως από τα 
πολιτικά προβλήματα, το πρόβλημα της αλήθειας; Πώς να αναλύσουμε τη σύνδεση της διαίρεσης αλήθεια/ 
ψεύδος με τους τρόπους διακυβέρνησης του εαυτού και άλλων; 

«Η έρευνα για μια νέα θεμελίωση, για κάθε μια από αυτές τις πρακτικές, από μόνη της ή σε συσχέτιση με  
άλλες,  η  θέληση  να  ανακαλυφθεί  ένας  διαφορετικός  τρόπος  διακυβέρνησης  του  εαυτού  διαμέσου  ενός  
διαφορετικού τρόπου διαίρεσης αλήθειας/ ψεύδους – αυτό είναι λέει ο Foucault ό,τι θα αποκαλούσα “πολιτική  
πνευματικότητα” (political spirituality)».4

Τον όρο “political spirituality” όπως είδαμε ο Foucault τον χρησιμοποίησε σε συσχετισμό με τα γεγονότα 
στο Ιράν το 1978: «Ποιο είναι το νόημα, για τους Ιρανούς, να αναζητούν ακόμη και με κόστος την ίδια τους τη  

3 Τελικά,  αυτή είναι  η δουλειά μου λεει  ο  Foucault,  «αυτό είναι  εκείνο που επιλέγω». “Useless to Revolt?”,  M.  Foucault:  
Essential Works 1954-1984, vol.3 Power, Penguin Books 2002.

4 “The Impossible Prison”,  panel May 20 1978,  Foucault Live,  Collected Interviews, 1961-1984,  [ed.]  S.  Lotringer,  editions 
Semiotext(e) 1996, σελ. 282.
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ζωή, εκείνο το πράγμα τη δυνατότητα του οποίου εμείς οι υπόλοιποι έχουμε ξεχάσει ήδη από την Αναγέννηση και  
την μεγάλη κρίση του Χριστιανισμού: μια ‘πολιτική πνευματικότητα’». 

Ο ayatollah είχε διακηρύξει την ιδέα μιας “καλής διακυβέρνησης” και η προσδοκία πολλών υποστηρικτών 
της ανατροπής του Σάχη, ήταν μια ισλαμική κυβέρνηση η οποία δεν θα εγκαθίδρυε ένα καταπιεστικό καθεστώς 
επιτήρησης από τον κλήρο, αλλά η οποία θα πολιτικοποιούσε κάποιες παραδοσιακές κοινωνικές δομές και θα 
διάνοιγε «μια “πνευματική διάσταση” (spiritual dimension) μέσα στην πολιτική ζωή». 5

16.1.2 Γράμμα στον Ιρανό πρόεδρο
Έπειτα  από  την  αλλαγή  του  καθεστώτος  πολλές  προσδοκίες  σύντομα  φαίνεται  πως  κινδυνεύουν  να 

διαψευστούν. 
Η δικαιοσύνη και η αδικία είναι το ευαίσθητο σημείο κάθε επανάστασης, σημειώνει  στο 

γράμμα του στον  M.  Bazargan το 1979 ο  Foucault: «εκεί είναι που γεννιούνται, και συχνά εκεί είναι επίσης  
όπου χάνουν τον δρόμο τους και πεθαίνουν».6 Ο Foucault υπενθυμίζει την προηγούμενη δέσμευση του Ιρανού 
προέδρου για τον σεβασμό και την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη νέα Ιρανική κυβέρνηση. 
Καμία  διοίκηση –δημοκρατική,  σοσιαλιστική,  φιλελεύθερη  ή λαϊκή-  δεν  μπορεί  να  διαφύγει  από αυτά τα 
καθήκοντά της.

«Τίποτα δεν είναι  περισσότερο σημαντικό στην ιστορία ενός λαού από εκείνες  τις  σπάνιες  
στιγμές όπου ξεσηκώνεται ως ένα σώμα για να χτυπήσει ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί άλλο να υποφέρει». 
Και τίποτα επίσης δεν είναι περισσότερο σημαντικό για τις καθημερινές ζωές των ανθρώπων από τις, συχνές 
μάλλον,  στιγμές  όπου  η  δημόσια  αρχή  στέφεται  ενάντια  στα  άτομα,  τα  αναγορεύει  σε  εχθρούς  της  και 
αποφασίζει να τα εκδιώξει. Οι ευθύνες και τα καθήκοντα που πρέπει να γίνουν σεβαστά τότε είναι θεμελιώδη:  
«οι πολιτικές δίκες αποτελούν πάντοτε λύδια λίθο» γιατί τότε η δημόσια αρχή δείχνει το αληθινό της πρόσωπο 
χωρίς  μάσκες.  Είναι  ανάγκη,  επιτακτική  μάλιστα  παρατηρεί  ο  Foucault,  να  δοθούν  στα  πρόσωπα  που 
διώκονται όλα τα απαραίτητα μέσα για να αμυνθούν και όλα τα συναφή δικαιώματα.

Είναι εξίσου απαραίτητο καθήκον της κάθε κυβέρνησης να δείξει  σε όλους – ακόμη και 
στους ταπεινούς, τους πιο ισχυρογνώμονες και τους πιο προκατειλημμένους από αυτούς που κυβερνά – κάτω 
από  ποιες  συνθήκες,  με  ποιον  τρόπο,  με  βάση  ποιες  αρχές,  η  επίσημη  εξουσία  αξιώνει  το  δικαίωμα  να 
τιμωρήσει στο όνομά της. Μια τιμωρία για την οποία δεν υπήρξε λογοδοσία μπορεί μεν να αιτιολογηθεί ‘ εν 
τούτοις θα παραμείνει μια αδικία.

Υποθέτω υπογραμμίζει ο Foucault απευθυνόμενος στον πρόεδρο, ότι δεν παρέχετε σε εσάς 
ως ανωτάτη αρχή μια υποχρέωση να δίνετε λόγο στον εαυτό σας και μόνο. Μια διακυβέρνηση δεν μπορεί να 
υφίσταται χωρίς αντίλογο. Είναι θετικό όταν ένα πρόσωπο, δεν έχει σημασία ποιος και από πόσο μακριά στη 
Γη, μπορεί να διαμαρτυρηθεί επειδή δεν μπορεί να υποφέρει να βλέπει ανθρώπους να καταδικάζονται και να 
βασανίζονται.  Αυτό  δεν  αποτελεί  παρέμβαση  στις  εσωτερικές  υποθέσεις  ενός  κράτους.  Εκείνοι  οι  οποίοι 
εξεγέρθηκαν  στο  όνομα  ενός  μοναδικού  Ιρανού  βασανιζόμενου  στα  βάθη  μιας  φυλακής  της  Savak,  τότε 
παρενέβαιναν στην πιο παγκόσμια υπόθεση που υπάρχει.         

Μια  πιθανή αντίρρηση είναι  πως  η  πλειοψηφία  των  Ιρανών  έχει  εκδηλώσει  την  εμπιστοσύνη  της  στο 
καθεστώς που εγκαθιδρύεται, και επομένως πρέπει να επιδοκιμάσει τις δικαστικές πρακτικές του. Ωστόσο λεει 
ο  Foucault το  γεγονός  της  αποδοχής  και  της  εκλογής  δεν  μειώνει  στο  ελάχιστο  τις  υποχρεώσεις  των 
κυβερνήσεων – αντιθέτως επιβάλει ακόμη αυστηρότερες. Θα πρέπει, καταλήγει ο  Foucault να καταστήσετε 
βέβαιο πως αυτός ο λαός δεν θα μετανιώσει ποτέ για την άκαμπτη δύναμη με την οποία μόλις απελευθέρωσε  
τον εαυτό του...

5 “A quoi revent les Iraniens?”, Le Nouvel Observateur 16-22/10/1978, Dits et Ecrits 3. Όπως έχουμε δει ο Foucault αναφέρεται 
στην «αναγκαιότητα ενός μύθου» και μιας “πνευματικότητας” (spirituality) όταν περιγράφει τις συγκρούσεις των φοιτητών με την 
κυβέρνηση στην Τυνησία το 1968. Έπειτα από τις τραγικές διαψεύσεις και την κατάπνιξη των διαφωνούντων από το νέο ιρανικό 
καθεστώς, ο Foucault σε κάποιο σημείο θα αντιπαραβάλει την πνευματικότητα εκείνων οι οποίοι οδεύουν αντιστεκόμενοι προς τον 
θάνατό τους, με την «αιματοβαμμένη διακυβέρνηση ενός φονταμενταλιστικού κλήρου» (“Useless to Revolt?”).

6 “Open Letter to Mehdi Bazargan”,  Letter to the Iranian Prime Minister,  Le Nouvel Observateur 04-1979.  Βρίσκεται στο M. 
Foucault: Essential Works 1954-1984, vol.3 Power, J.D. Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ. 439-442).
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16.2 ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
Το  ζήτημα  της  Ιρανικής  επανάστασης  ενάντια  στον  Σάχη,  αποτελεί  ένα  φαινόμενο  το  οποίο,  ίσως  ο 

Foucault έχει δίκιο σ’ αυτό, είναι παράδοξο για τις δικές μας πολιτικές διανοητικές προσλαμβάνουσες. Με την  
ευρεία έννοια επρόκειτο για πράγματι για μια “επανάσταση”. Ωστόσο στα συγκρουσιακά φαινόμενα αυτού του 
είδους,  εμείς  προκειμένου  να  μιλήσουμε  για  “επαναστατική”  διαδικασία  πρέπει  πρώτα  να  μπορούμε  να 
αναγνωρίσουμε δύο ειδών πολιτικές δυναμικές: η μία αφορά τις εσωτερικές αντιθέσεις μέσα στη συγκεκριμένη 
κοινωνία,  την  ταξική  πάλη  και  τις  κοινωνικές  συγκρούσεις,  και  η  άλλη  αφορά  την  παρουσία  μιας 
“πρωτοπορίας”, τάξης, κόμματος, ή πολιτικής ιδεολογίας, μιας «προφυλακής η οποία άγει ολόκληρο το έθνος». 
Στην υπόθεση του Ιράν ο Foucault δεν αναγνωρίζει κανένα από αυτά τα δύο στοιχεία.

Ο Foucault επιχειρεί να διαχωρίσει τις διαδικασίες κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού από την 
«ιδιαιτερότητα  του  επαναστατικού  γεγονότος»:  την  ιδιάζουσα  εμπειρία  που  είχαν  εσωτερικά  μέσα  τους  οι 
συμμετέχοντες  στο  θέατρο  των  συγκρούσεων.  Η  Ιρανική  κοινωνία  και  αυτή  προφανώς  διασχίζεται  από 
αντιθέσεις,  εν  τούτοις  το  ίδιο  το  επαναστατικό  γεγονός  ως  τέτοιο,  ως  εσωτερική  εμπειρία,  ως  μια 
επαναλαμβανόμενη τελετουργία, μια εμπειρία ανθρώπινης επικοινωνίας, όλα αυτά αρθρώνονται είναι βέβαιο, 
πάνω στην ταξική  πάλη:  «ωστόσο αυτό δεν βρίσκει  έκφραση με έναν  άμεσο,  διάφανο τρόπο» παρατηρεί  ο 
Foucault. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της θρησκείας σε αυτά; «Δεν είναι αυτός μιας ιδεολογίας η οποία θα  
βοηθούσε στην συγκάλυψη των αντιθέσεων ή θα έδινε μορφή σε μια ιερή ενότητα μεταξύ πολλών διακριτών  
συμφερόντων. Έχει πραγματικά καταστεί το λεξιλόγιο, το τελετουργικό, το άχρονο δράμα μέσα στο οποίο κάποιος  
θα μπορούσε να προσαρμόσει το ιστορικό δράμα των ανθρώπων οι οποίοι σημάδεψαν την ύπαρξή τους ενάντια  
σε αυτή του κυρίαρχου».7

Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο  Foucault είναι μια «απολύτως συλλογική βούληση» όπως την ονομάζει. Η 
“συλλογική θέληση” είναι ενός είδους «πολιτικός μύθος» με τη βοήθεια του οποίου οι φιλόσοφοι αναλύουν ή 
αιτιολογούν θεσμούς κλπ., ένα «θεωρητικό εργαλείο»: στην Τεχεράνη αυτή η συλλογική βούληση απέκτησε 
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, έναν και μόνο, καθαρό στόχο, την εκδίωξη του Σάχη. Ασφαλώς, σε όλους τους 
αντι-αποικιακούς ανεξαρτησιακούς πολέμους συναντάμε παρόμοια φαινόμενα ‘ έτσι και στο Ιράν η απόρριψη 
των ξένων που λυμαίνονταν τους εγχώριους πόρους και η απαίτηση για ανεξάρτητη εθνική πολιτική ήταν πολύ 
έντονα.  Εν  τούτοις  αυτό  το  εθνικό  αίσθημα  υπήρξε  μάλλον  μόνο  ένας  από  τους  παράγοντες  μιας  πολύ 
ριζικότερης αποβολής: αναφερόμαστε στην απόρριψη από τον κόσμο, όχι μόνο των ξένων παραγόντων, αλλά 
και «οτιδήποτε πράγματος είχε κατασκευάσει για αιώνες ολόκληρους το πολιτικό τους πεπρωμένο».8

Στο Ιράν ο Foucault υπογραμμίζει πως δεν υπήρξε σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών παραγόντων: «αυτό 
που  προσέδωσε  τέτοια  ομορφιά  και  την  ίδια  στιγμή  τέτοια  πυκνότητα,  είναι  το  ότι  υπάρχει  μόνο  μία  
αντιπαράθεση: μεταξύ ολόκληρου του πληθυσμού και του κράτους το οποίο τους εκφοβίζει με τα όπλα του και την  
αστυνομία». Οι συγκρούσεις ήταν συνεχείς και οι διαδηλώσεις διατήρησαν την ίδια μορφή ή φύση: κατείχαν 
μια ισχυρή πολιτική σημασία, «ο όρος διαδήλωση (demonstration) πρέπει να εκληφθεί κυριολεκτικά: ο λαός  
διαδήλωνε ακούραστα τη θέλησή του». Υπήρξε μέσα σε αυτές τις διαδηλώσεις ένας δεσμός μεταξύ συλλογικής 
δράσης, θρησκευτικής τελετουργίας, και μιας έκφρασης ενός δημόσιου δικαίου. Στους δρόμους της Τεχεράνης 
συναντάμε  μια  πράξη,  «πολιτική  και  δικανική  πράξη,  που  διεκπεραιώνεται  συλλογικά  στο  εσωτερικό  
θρησκευτικών ιεροτελεστιών – μια πράξη εκθρόνισης του κυρίαρχου».9

Από μόνες τους οι οικονομικές δυσκολίες δεν αρκούν για να εξηγήσουν την αυτοθυσία των εξεγερμένων 
ιρανών.  Γιατί  ξεσηκώθηκαν και  δήλωσαν:  φτάνει,  δεν ανεχόμαστε την κατάσταση άλλο;  Σύμφωνα με τον 
Foucault οι  ιρανοί  διαδηλωτές  είπαν στον εαυτό  τους:  πρέπει  ασφαλώς  να  απαλλαχτούμε  από αυτόν τον 
άνθρωπο, πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτή τη διεφθαρμένη διοίκηση, να αλλάξουμε όλη τη χώρα, το πολιτικό 
και οικονομικό σύστημα, την εξωτερική πολιτική. Αλλά “πάνω από όλα πρέπει να αλλάξουμε τους εαυτούς 
μας. Τον τρόπο ύπαρξής μας, τη σχέση μας με τους άλλους, με τα πράγματα, με την αιωνιότητα, με τον Θεό” ‘ 
η μόνη περίπτωση να υπάρξει αληθινή επανάσταση, είναι εάν πρώτα λάβει χώρα αυτή η ριζική αλλαγή στην 
εμπειρία μας.  Σε αυτό το σημείο ο  Foucault σημειώνει  την επίδραση του Ισλάμ. Εκτός από την ένθερμη 

7 “Iran: The Spirit of a World without Spirit”. Interview with C. Briere & P. Blanchet, 1979. Βρίσκεται στο Politics, Philosophy,  
Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 214.

8 “Iran: The Spirit of a World without Spirit”. Politics, Philosophy, Culture, σελ. 215.
9 “Iran: The Spirit of a World without Spirit”. Politics, Philosophy, Culture, σελ. 216.
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υιοθέτηση ορισμένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, «πάνω απ’ όλα η θρησκεία για τους ιρανούς, σε σχέση με τη  
δική τους πάντα ζωή, υπήρξε σαν μια υπόσχεση και εγγύηση για μια ριζική αλλαγή της υποκειμενικότητάς τους». 
Η  θρησκεία  τους,  με  το  απόκρυφο  περιεχόμενό  της  και  την  διδασκαλία  της,  διαχωρίζει  μεταξύ  απλής 
λατρευτικής υπακοής στον κώδικα, και εκείνου που αποτελεί τη βαθιά πνευματική ζωή.10

Η Ισλαμική θρησκεία λειτούργησε λοιπόν ως επαναστατική δύναμη, δεν επρόκειτο για επιφανειακή υπακοή 
στους νόμους της, το ουσιώδες ήταν η επιθυμία να ανανεώσουν ολόκληρη την ύπαρξή τους με την επιστροφή 
στην πνευματική εμπειρία στο εσωτερικό του Ισλάμ.11 Οι περισσότεροι συνήθως παραθέτουν το σχόλιο του 
Marx για  τη  “θρησκεία  ως  το  όπιο  του  λαού”  ‘  όμως,  αμέσως  πριν  από  αυτή  την  πρόταση  υπήρχε  η 
παρατήρηση ότι «η θρησκεία είναι το πνεύμα ενός κόσμου χωρίς πνεύμα» – αυτό ακριβώς φαίνεται πως υπήρξε, 
το 1978, το Ισλάμ για τους ιρανούς...

Την  στιγμή της  επαναστατικής  καθεαυτό  εμπειρίας  ένα  φως  είναι  σαν  να  άναψε  την  ίδια  στιγμή  στο 
εσωτερικό όλων των εξεγερμένων του Ιράν12 ‘ αυτό θα σβήσει κάποια στιγμή, και τότε θα εμφανιστούν στο 
προσκήνιο όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι διαφορετικές τάσεις, οι συμβιβασμοί. Θα υπάρξουν τότε διαδικασίες 
σε  ένα  διαφορετικό  επίπεδο,  μια  διαφορετική  εν  εξελίξει  πραγματικότητα.  Αυτό  του  οποίου  υπήρξαμε 
μάρτυρες  δεν  ήταν  το  αποτέλεσμα  συμμαχιών  μεταξύ  πολιτικών  ομάδων,  ούτε  το  αποτέλεσμα  ενός 
συμβιβασμού μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Αντιθέτως, «κάτι εντελώς διαφορετικό», επιμένει ο  Foucault: 
«ένα φαινόμενο το οποίο διέσχισε ολόκληρο το λαό και μια ημέρα θα σταματήσει». Εκείνο που θα μείνει τότε θα 
είναι οι διαφορετικοί πολιτικοί υπολογισμοί που είχαν όλοι στο μυαλό τους. Όμως την ώρα που ένα άτομο 
διαδήλωνε ξεπερνώντας με κουράγιο όλους τους φόβους του, ήταν διττό: είχε μεν ένα πολιτικό σχέδιο στο 
μυαλό του, αλλά την ίδια στιγμή συμπαρασυρόταν στο ρεύμα της επαναστατικής κίνησης. Ο ιρανός «[...] δεν 
εξεγέρθηκε ενάντια στο βασιλιά επειδή το κόμμα του είχε πραγματοποιήσει αυτόν ή εκείνον τον υπολογισμό».13

Μια  συλλογική  βούληση  λοιπόν  ισχυρά  εκφρασμένη  πολιτικά,  και  ταυτόχρονα  επιθυμία  αλλαγής  της 
καθημερινής  ζωής.  Αυτή  η  διττή  επιβεβαίωση  σύμφωνα  με  τον  Foucault «μπορεί  μόνο  να  βασιστεί  σε  
παραδόσεις, θεσμούς οι οποίοι φέρουν ένα φορτίο σωβινισμού, εθνικισμού, αποκλειστικότητας, τα οποία ασκούν  
πολλή ισχυρή έλξη στα άτομα. Προκειμένου να αντιμετωπίσει άφοβα μια στρατιωτική δύναμη, κάποιος δεν πρέπει  
να αισθάνεται μόνος, ούτε να ξεκινήσει από το τίποτα».14

16.2.1 Ο Μη-Καπιταλιστικός Πολιτισμός, θα είναι Μη-Δυτικός;
«Όλη η δυτική φιλοσοφία παρουσιάζει ή επανεγγράφει αυτή τη γνώση σε μια ιδεατή σφαίρα, ώστε να μην την  

επηρεάζουν ποτέ οι ιστορικές μεταπτώσεις της εξουσίας»: η μεγαλύτερη δυνατή επομένως απόσταση ανάμεσα 
σε  γνώση  και  εξουσία.  Το  πρόσωπο  παρατηρεί  ο  Foucault του  σοφού  και  επιστήμονα  που  πρέπει  να 
παραιτηθεί από κάθε εξουσία και συμμετοχή στην πολιτεία προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια, όλα αυτά 
«είναι ο μύθος που εξιστορεί η Δύση στον εαυτό της για να κρύψει τη δίψα της, την τεράστια όρεξή της για  
εξουσία μέσω της γνώσης».

Ο  Foucault αναφέρεται  κάποια  στιγμή  στην επιδίωξή του να  γράψει  μια  ιστορία  των επιστημών,  όχι 
συσχετίζοντάς την με την καθολικότητα των γνώσεων [cannaissances] αλλά αντιθέτως με την ιστορική και 
γεωγραφική ενικότητα της γνώσης [savoir]. Η Δύση, «μια χούφτα άνθρωποι στα τέλη του Μεσαίωνα», έχει 
σήμερα σχεδόν καταβροχθίσει τα πάντα..! Μοιάζει ο κόσμος σαν να έχει αποδεχτεί, αλλού μέσω της υποταγής, 
αλλού μέσω ιδιοποίησης ή και συγκρούσεων, τις δυτικές μορφές γνώσης. 

10 Στον πολιτισμό του  Ιράν δεν υφίσταται το ίδιο καθεστώς αλήθειας (regime of truth) όπως είναι το δικό μας στη Δύση. Η 
ισλαμική θρησκεία έχει μια εξωτερική (λαϊκή) μορφή και ένα απόκρυφο εσωτερικό περιεχόμενο. Οτιδήποτε το οποίο αναφέρεται στη 
ρητή μορφή ενός νόμου, έχει ταυτοχρόνως, σε ένα διαφορετικό επίπεδο, και ένα άλλο βαθύτερο νόημα.  

11 Η [σιιτική] θρησκεία λεει σε ένα άλλο κείμενο ο  Foucault,  «από χιλιάδες δυσαρέσκειες,  μίση και βάσανα μορφοποιεί μια  
δύναμη» (“Teheran: la foi contre le chah”, Dits et Ecrits 3, p.688).

12 «a single beam of light» (“Iran: The Spirit of a World without Spirit”. Politics, Philosophy, Culture, σελ. 220). 
13 “Iran: The Spirit of a World without Spirit”, Politics, Philosophy, Culture, σελ. 219.
14 Οι περισσότεροι ανέμεναν τη στιγμή της επιστροφής στα οικεία κοσμικά μονοπάτια, την ανάδυση του παλαιού, γνώριμου σε 

όλους, τύπου επανάστασης... Ο Foucault διατύπωσε τότε το ερώτημα, θα μπορέσει το ενιαίο αυτό κίνημα το οποίο αντιμετώπισε τα 
όπλα του κράτους, να ξεπεράσει τα ίδια του τα όρια και να πάει πέρα από εκείνα τα πράγματα στα οποία κάποτε βασίστηκε, προς κάτι 
εντελώς διαφορετικό; (“Iran: The Spirit of a World without Spirit”, Politics, Philosophy, Culture, σελ. 224).
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Ο  μαρξισμός  είναι  ένα  «κομμάτι,  αναπόσπαστο  αυτής  της  γνώσης  που  επινοήθηκε  στη  Δύση.  Πώς  θα  
μπορούσε  άραγε  να  γίνει  εργαλείο  ανάλυσης  και  πρωτίστως  εργαλείο  αγώνα  και  μάλιστα  αγώνα  κατά  της  
Δύσης;».15 

Τι  σημαίνουν αυτά για πολιτισμούς που δεν ανήκουν στη Δύση; Ο εκδυτικισμός  (ή για παράδειγμα η 
ιδιοποίηση  του  μαρξισμού)  από  ορισμένους  λαούς  θα  μπορούσε  να  αποτελεί  πολύ  σύντομο  επιφανειακό 
επεισόδιο στην ιστορία τους. Οι δρόμοι μέσω των οποίων απαλλάσσεται σήμερα ο μη δυτικός κόσμος από την 
απαίσια οικονομική εκμετάλλευση που υπέστη λόγω της Δύσης κατά τον τελευταίο αιώνα, είναι δανεισμένοι 
από  τη   Δύση. «Θα υπάρξει  άραγε,  με  αφετηρία  αυτή  την  ελευθερία  που  επιτεύχθηκε  με  εργαλεία  δυτικής  
καταγωγής,  κάτι  εντελώς  διαφορετικό  [...];».  Εύχομαι  πάντως,  λεει  ο  Foucault,  να  είναι  εφικτό  και  να 
απαλλαγεί  ο  κόσμος  από τον  δυτικό  πολιτισμό  που  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένος  με  τις  μορφές  πολιτικής 
εξουσίας που χαρακτηρίζουν τη διαμόρφωση του καπιταλισμού. 

Ίσως «ένας μη καπιταλιστικός πολιτισμός να μην μπορεί να γεννηθεί τώρα παρά μόνο έξω από τη Δύση. Στη  
Δύση, η δυτική γνώση, ο δυτικός πολιτισμός έχουν καμφθεί από το σιδερένιο χέρι του καπιταλισμού. Ίσως εμείς  
να έχουμε πλέον φθαρεί πάρα πολύ για να μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν μη καπιταλιστικό πολιτισμό. Ο μη  
καπιταλιστικός  πολιτισμός  θα  είναι  μη  δυτικός,  και  συνεπώς  η  επινόησή  του  εναπόκειται  σε  εκείνους  που  
βρίσκονται έξω από τη Δύση».16

Προς  το  παρόν,  οι  δυτικοί  παγιδεύτηκαν  από  τον  δικό  τους  αποικισμό,  από  τον 
εκδυτικισμό ολόκληρου του κόσμου, αφού ο μη δυτικός κόσμος απαλλάχτηκε από την επιβολή της Δύσης με 
εργαλεία που γεννήθηκαν σε αυτήν. 

«Τώρα ξεκινά η εποχή ενός μη δυτικού πολιτισμού του καπιταλιστικού κόσμου».17

15 “Archaeologie kara dynastique he”, Umi, Μάρτιος 1973, “Από την αρχαιολογία στη δυναστική”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, 
εκδ. Βάνιας Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 60-61.

16 Ο Foucault ούτως ή άλλως είναι σαφώς ενάντια στον πολιτισμικό σωβινισμό. Το πρόβλημα, είναι ακριβώς ο προσδιορισμός 
των υπόγειων συστημάτων στα οποία υποκείμεθα εμείς οι ίδιοι: συστήματα αποκλεισμών, περιορισμών κλπ. των οποίων κάνουμε 
χρήση και χωρίς να το συνειδητοποιούμε ‘ όπως έλεγε θα έπρεπε να καταστήσουμε το πολιτισμικό ασυνείδητο εμφανές (“Rituals of  
Exclusion”, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 73).

17 “Archaeologie kara dynastique he”,  “Από  την  αρχαιολογία  στη  δυναστική”,  στο  Το  Μάτι  της  Εξουσίας,  εκδ.  Βάνιας 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 63.
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