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1. Inledning 

 

Islamisk fundamentalism har efter de senaste terrorattackerna i USA återigen hamnat på 

tapeten. De kommersiella medierna frossar och verkar göra sitt bästa för att öka polariseringen 

mellan Öst och Väst. Man har fått en långvarig storsäljare och huvudpersonerna heter George 

W. Bush och Usama Bin Laden, den Gode mot den Onde. Islamisk fundamentalism är dock inte 

synonymt med terrorism, något som media inte verkar ge akt på då de alltför ofta sätter 

likhetstecken mellan de båda. 

 

Denna uppsats behandlar Islamisk fundamentalism med betoning på dess politiska och 

samhällssociala aspekter. Jag är av den uppfattningen att den Islamiska fundamentalismen inte 

nödvändigtvis behöver ses som en religiös företeelse utan snarare som ett politiskt redskap 

vilket karismatiska ledare använder sig av för att mobilisera och vinna anhängare. Ett implicit 

delsyfte med denna uppsats är att försöka finna fakta som styrker eller falsifierar denna tes. 

 

Fundamentalism som företeelse är dock på intet sätt någon nyhet. Själva begreppet myntades i 

början av 1900-talet, men det har förmodligen existerat som fenomen ända sen de första 

högkulturerna uppstod för över femtusen år sedan. Med fundamentalism menas helt enkelt att 

samhällets normbildning skall grundas på någon form av ursprungskällor. Ett myller av 

extrema sekter och organisationer genom tiderna försökt legitimera sina åsikter och handlingar 

genom att referera till passande religiösa texter. I princip kan vilken politisk rörelse som helst få 

sitt hela partiprogram legitimerat genom en egensinnig tolkning av lämpliga religiösa texter. 

Hänvisningar till diverse historiska myter och uråldriga sägner är ett annat mycket populärt och 

användbart maktlegitimeringsredskap. Påstådda historiska fakta kan med fördel kombineras 

med religiösa teser för att skapa en extra trovärdig legitimering, något som de flesta 

fundamentalister också gör. 

 

1.1 Syfte/frågeställning 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att finna de huvudsakliga orsakerna bakom uppkomsten och 

framväxten av den moderna Islamiska fundamentalismen i länderna Iran och Afghanistan. Jag 

kommer att arbeta utifrån tesen att denna extrema form av religiositet främst är ett 

politiskt/socialt fenomen snarare än ett religiöst. 
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1.2 Metod och material 

 

Denna uppsats består huvudsakligen av en kvalitativ studie av fenomenet Islamisk 

fundamentalism. För att göra uppsatsen hanterbar och mer tydlig har jag i avhandlingen valt att 

koncentrera mig på två fallstudier där fenomenet uppstått, slagit rot och lett till ett 

maktövertagande. Dessa två fallstudier kommer att genomföras på Iran och Afghanistan med 

fokus på den politiska och religiösa utvecklingen under perioden 1979-2001. I fallet Iran är det 

främst utvecklingen som ledde fram till revolutionen 1979 och den efterföljande utvecklingen 

mot en Islamisk republik som jag kommer att koncentrera mig på. I fallet Afghanistan är det 

utvecklingen som ledde fram till de nu högaktuella Talibanernas maktövertagande som ligger i 

fokus. Anledningen till att jag valde just dessa två länders utveckling är att de, i mitt tycke, står 

för de mest signifikanta och påtagliga exemplen av fundamentalistiskt maktövertagande i 

modern tid. Den Iranska revolutionen brukar ses som en brytpunkt där den islamiska 

fundamentalismen gick från att anses som en relativt oskyldig folkrörelse till att uppfattas som 

ett reellt hot mot de västerländska intressena i mellanöstern och Centralasien. En annan aspekt 

som gör de två ländernas utveckling relevanta för ämnet är att de, trots att båda har utvecklats 

mot fundamentalistiska muslimska stater, skiljer sig från varandra avsevärt på många punkter. 

Detta gör en jämförelse mellan de båda ländernas politiska/religiösa utveckling mycket 

fruktbar. Jag måste också framhålla att jag inte gör några anspråk på att ge en fullständig och 

heltäckande förklaring till den komplicerade företeelse som islamisk fundamentalism utgör, 

snarare bör man se min uppsats som en punktstudie. 

 

Innan jag går in på fallstudierna kommer jag att konkretisera vad som egentligen menas med 

begreppet ”fundamentalism”, ge en del historik och bakgrund till fenomenet, samt diskutera 

förhållandet mellan politik och religion. Materialet jag kommer att använda mig av består 

huvudsakligen av avhandlingar och forskningsrapporter. 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Det finns en hel del forskning gjord på Islamisk fundamentalism, vilket inte är så underligt då 

ämnet i lika stor utsträckning är ett politiskt fenomen som det är religiöst, vilket gör att det 

sysselsätter såväl samhällsvetare som religionsvetare. Den är den mesta forskningen är dock 

koncentrerad på enskilda länder, inte så mycket på själva fenomenet i stort. Då det finns så 
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mycket forskning gjord på och kring detta område, har jag valt att bara ta upp de arbeten som 

direkt berör mitt ämne. 

 

Den svenske historikern och journalisten Carl Johan Gardell har i den månatliga skriften 

”Världspolitikens Dagsfrågor” gjort en översiktlig studie av Islamisk fundamentalism. Då 

skriften endast är trettio sidor lång är det ingen direkt djuplodande analys som presenteras. Den 

är dock inte desto mindre klarsynt, Gardell lägger fram en rad mycket intressanta och för min 

uppsats mycket användbara slutsatser och förklaringsmodeller när det gäller uppkomsten av 

den moderna islamiska fundamentalismen, även fast jag kanske inte helt instämmer i alla hans 

resonemang. Gardell tenderar att göra en del alltför grova generaliseringar och utifrån dessa dra 

alltför enkla slutsatser på mycket komplexa samhällsskeenden.1 

 

”Political Islam” är namnet på en engelsk/amerikansk studie som satts samman av forskarna 

Joel Beinin och Joe Stork. Boken består egentligen av egentligen trettiotvå av varandra 

oberoende uppsatser kring förhållandet mellan Islam och Politik. I dessa uppsatser tas alltifrån 

ekonomiska aspekter till kvinnors roll i fundamentalistiska Islamska samhällen upp. 

Forskningsarbetet går under namnet ”M.E.R.I.P., Middle East Research and Information 

Project”, vilket är ett långtgående samarbete mellan mellanöstern forskare världen över.2 

 

Vad beträffar Talibanrörelsen finns det dock mycket lite forskning gjord. Detta är inte så 

konstigt, främst med tanke på att rörelsen bara existerat i sin nuvarande form ett fåtal år. Detta i 

kombination med att rörelsen är extremt hemlighetsfull och isolationistisk gör naturligtvis 

forskningsläget komplicerat. 

 

I ”Talibanerna, islam, oljan och det nya maktspelat i Centralasien” har journalisten och 

afghanistankännaren Ahmed Rashid i alla fall försökt ge en uttömmande och opartisk bild av 

Talibanerna, något han även lyckas med. Boken är ingen avhandling och den präglas av en 

nästan romanliknande karaktär. Detta för både för och nackdelar med sig, bl.a. är det svårt att 

skaffa sig en snabb överblick av materialet, då sammanfattningar och analyser är invävda i 

texten. Personligen upplever jag inte detta som något större problem då det får den 

konsekvensen att man tvingas läsa igenom hela texten. I appendixet har Rashid bl.a. bifogat ett 

                                                 
1 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr 1, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet 
2 Beinin, Joel. Stork, Joe (1997) Political Islam, New York, I. B Taurus 
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urval ur diverse talibanska shariadekret med anknytning till kvinnans roll och andra kulturella 

frågor, vilka naturligtvis är mycket intressanta.3 

 

Den iranska revolutionen är ett ämne som sysselsatt mången samhälls- och religionsvetare. De 

flesta är dock specialiserade på enskilda företeelser såsom de ekonomiska konsekvenserna eller 

huruvida shahens maktmissbruk och påstådda inkompetens föranledde revolutionen. 

 

Det forskningsarbete jag funnit ligga närmast mitt ämne är ”The Iranian Revolution, 

Thanatos on a National Scale” av Gholam R. Alkhami. Alkhami var under Shahens era en 

medlem av dennes politiska hierarki, vilket naturligtvis innebär en vetenskaplig konflikt. 

Forskningsarbetet är dock ingen partsinlaga, den numera amerikanske medborgaren Alkhami 

gör ingen ansats till att skönmåla Shahens styre eller att demonisera Ayatollan. En mycket 

välskriven och klarsynt bok.4 

 

2. Fundamentalism, begreppsanalys 

 

Begreppet fundamentalism, och då kanske främst Islamisk fundamentalism, är för oss 

västerlänningar ett mycket starkt ord som väcker en hel del obehagliga associationer. Ordet i sig 

har en negativ innebörd, och som jag har varit inne på tidigare likställs det ofta med terrorism. 

För att undvika framtida missförstånd och för att klargöra vilken betydelse jag lägger i 

begreppet ”fundamentalism”, följer här en definition samt en historisk belysning av termen. 

 

Enligt journalisten Carl Johan Gardell betecknas fundamentalism av kravet på att samhällets 

normbildning skall legitimeras med någon form av ursprungskällor. Godtar man Gardells 

definition innebär det att fundamentalism inte nödvändigtvis måste bottna i något religiöst, det 

räcker att samhället är format kring någon form av manifest.5 Detta skulle kunna tolkas som att 

i stort sett alla nationer har en i grunden fundamentalistisk statsbildning, och då inte minst USA. 

Denna definition har alltså vissa uppenbara problem. 

 

Religionsvetaren Ahmad S. Moussalli är mer tydlig när han säger att det som utmärker en 

fundamentalistisk rörelse är viljan att bygga upp samhället kring religiösa lagar och 

                                                 
3 Rashid, Ahmed (2000) Talibanerna, Islam, Oljan och det nya maktspelet i Centralasien, Stockholm 
4 Alkhami, Gholam R. (1985) The Iranian Revolution, Thanatos on a National Scale, Washington 
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föreskrifter, vare sig det rör sig om bibelns budord eller den Islamiska Sharialagen. Kort och 

gott handlar det alltså om en politisering av religionen. Denna definition är, mycket på grund av 

sin enkelhet, godtagbar. Moussalli påpekar även att ”fundamentalism” används för att beskriva 

en mängd olika rörelser och organisationer som egentligen inte har så värst mycket gemensamt. 

Det finns rörelser vilka benämns som ”fundamentalistiska” som är tämligen moderata och 

pluralistiska även i viss mån demokratiska och västvänliga. Det som gör att dessa buntas ihop 

med de extrema militanta islamiska rörelserna är just det att de strävar efter en politisering av 

religionen. Viss försiktighet måste alltså tillämpas när man applicerar termen.6 

 

En annan viktig aspekt av begreppet fundamentalism är strävan efter att återgå till den rena, 

sanna läran, obefläckad av historiens förvrängningar.7 Detta sökande efter ursprunget är en 

central del av i princip alla fundamentalistiska rörelser, och något som även känns igen i Martin 

Luther och andra kristna 1500-tals reformatorer. Luther anklagade den katolska kyrkan bl.a. för 

dess överdåd och krävde en tillbakagång till Jesu ”rena ord”. 

 

Själva begreppet fundamentalism användes första gången vid 1900-talets början i USA för att 

beskriva de kristna rörelser/sekter som vägrade acceptera vetenskapens förklaringar 

beträffande världens skapelse och höll fast vid en bokstavstrogen tolkning av Bibelns 

skapelseberättelse. Det är värt att notera att termen användes på muslimska extremister först på 

1970-talet, då uttrycket fick vidgad innebörd då den användes på väckelserörelser inom den 

muslimska världen.8 Innan dess hade världsliga ideologier varit i centrum inom den muslimska 

världen. Baathism, arabsocialism, olika former av kommunism och antisionism präglade de 

arabiska och centralasiatiska nationerna vid tiden för det andra världskriget. Antiimperialism 

och självständighetsrörelser växte sig snabbt starka, kanske mycket beroende på deras ofta 

pragmatiska inställning till folks religiösa affiliationer. I det Indiska kongresspartiet stod 

hinduer och muslimer länge enade i kampen mot den brittiska kolonialmakten. Den politiska 

islamismen var dock allestädes närvarande i bakgrunden. Vid tiden efter det andra världskriget 

började det Egyptiska ”Muslimska Brödraskapet” få allt mer inflytande tiden. Rörelsen 

bildades 1928 av folkskolläraren Hasan al-Banna och spelade en viktig roll inom den Egyptiska 

frihetsrörelsen fram till 1954 då den i sin ursprungliga form krossades av Nasserregimen. I 

                                                 
5 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr 1, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet s. 2-3 
6 Moussalli, S Ahmad (1998) Islamic Fundamentalism, London, Ithaca Press s. 3-13 
7 Beinin, Joel Stork, Joe (1997) Political Islam, New York, I. B Taurus s. 3 
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Algeriet spelade Abdulhamid Ben Badis reformistiska Islamska parti en avgörande roll i 

befrielsekriget mot fransmännen 1954-62. Det började gå upp för fler och fler arabiska 

revolutionärer och självständighetsivrare att Islam var en mycket effektiv mobiliseringsfaktor i 

kampen för nationellt oberoende.9 De profana ideologierna attraherade främst den 

intellektuella eliten i städerna, vilka utgjorde en försvinnande minoritet i jämförelse med 

landsbygdens massor, som mer och mer började präglas av en hängiven religiositet.10 

 

Förklaringar till varför religionen fick en så kraftig utbredning på landbygden står, tror jag, 

främst att finnas i tillgängligheten. Guds (Allah) ord är enkla att ta till sig, de erbjuder hopp och 

löften om ett bättre liv samt konkreta rättesnören för hur man skall förhålla sig gentemot sina 

medmänniskor och sin omgivning. De kräver ingen förnuftsbaserad övertygelse, det enda som 

krävs är tro och hängivenhet. De kräver varken någon större intellektuell kapacitet eller 

akademisk skolning. Denna enkelhet gör religionen tillgänglig och attraktiv för de breda 

massorna, till skillnad från de världsliga ideologierna, som är mer invecklade i sitt utförande 

och ofta kräver tillgång till adekvat litteratur/skolning och bygger på i huvudsak 

förnuftsbaserade övertygelser. 

 

Sayyid Jamal al-Din al-Afghani anses vara den moderna islamiska fundamentalismens 

grundläggare, och hans liv kan sägas vara typiskt för den intellektuelle och politiskt medvetna 

muslimen, varvid jag finner det motiverat att i korthet beröra denne mans livsgärning. 

al-Afghani föddes 1838 i Iran och fick sin religiösa utbildning vid den shiitiska 

lärdomsanstalten i Najaf (numera tillhörande Irak). al-Afghani ansåg att de traditionella 

Islamska agitatorernas fientlighet gentemot kristna var kontraproduktiv och utformade istället 

en modern kritik av den västerländska kolonialismen. al-Afghani levde ett kringflackande liv, 

under 1860- och 1870-talen vistades han i Indien, Afghanistan och Egypten, men tvingades 

lämna länderna efter brittiska påtryckningar. Han reste även runt i Europa och grundade i Paris 

den arabspråkiga tidskriften ”al-Urwa al-Wuthqa”.11 

 

al-Afghani var i första hand en politisk agitator och ideolog, som såg som sin uppgift att befria 

de arabiska länderna från utländskt förtryck och imperialistisk exploatering. Han ansåg att alla 

                                                 
8 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr 1, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet s. 2 
9 Ibid s. 12 
10 Ibid s. 12-13 
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koloniserade folk måste ena sig i kampen mot övermakten. Han konstaterade dock tidigt att 

enbart modern nationalism, likt den i Europa, bara kunde leda till att splittring i de 

multikulturella länderna i Asien och Afrika. Endast Islam erbjöd förutsättningar för att 

överbygga de språkliga, etniska kulturella och klanbaserade identiteter som mycket väl kunde 

slå sönder de muslimska länderna. Samtidigt som al-Afghani använde sig av Islam för att 

försöka ena de arabiska och centralasiatiska folken, var han även en utpräglad modernist. Han 

kritiserade ständigt traditionalistiska muslimska lärde som ignorerade de vetenskapliga 

landvinningarna och predikade för en tillbakagång till Koranens tidevarv och Islams guldålder, 

mycket likt de idéer som finns inom dagens Talibanrörelse. al-Afghani menade att de 

muslimska länderna måste genomgå en drastisk moderniseringsprocess för att kunna besegra 

de västerländska förtryckarna med sina egna vapen.12 

 

al-Afghani gjorde Islam till ett politiskt verktyg. Han var själv inte speciellt religiös, men han 

insåg religionens makt att mobilisera människor och få dem att kämpa mot ett gemensamt 

politiskt mål. Detta är just det faktum som gör honom till den moderna Islamska 

fundamentalismens fader. Likt vår tids fundamentalistiska islamister använde han det religiösa 

språket som ett verktyg för att uppnå politisk förändring. 

 

2.1 Politik och religion 

 

Som jag tidigare varit inne på så är jag av den uppfattningen att religion, och då kanske främst 

de fundamentalistiska aspekterna av fenomenet, i mycket är ett politiskt redskap. Detta gäller 

inte bara Islam, utan i stort sett alla världsreligioner. De politiska elementen är dock mer 

påtagliga inom Islam, då det ligger i denna religions natur att genomsyra alla 

samhällsfunktioner. Den rättrogne muslimen gör ingen skillnad mellan religionen och staten, 

Islam är alltid närvarande och bör alltid få sista ordet beträffande stiftandet av världsliga lagar. 

Det finns dock de som hävdar att Islam inte alltid varit den politiska faktor som den är idag. 

1987 publicerade den egyptiske tänkaren Muhammed Sa’id al-’Ashmawi sin skrift ”Political 

Islam”, i vilken han hävdade att Islam var, i sin ursprungsform, en apolitisk religion, med enda 

syfte att vara en etisk och spirituell guide. Den roll av politisk maktfaktor som Islam antagit 

under åren är, enligt honom en avvikelse från religionens sanna kärna. al-’Ashmawi’s 

                                                 
11 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr 1, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet s. 12-13 
12 Ibid s. 13 
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ståndpunkt kritiserades kraftigt av en annan egyptisk intellektuell, Fahmi Huwaydi, som 

hävdade att de är de politiska och lagstadgande funktioner Islam innehar som är utmärkande för 

religionen.13 Vad som är värt att notera är att båda författarna baserar sina ståndpunkter på 

personliga uttolkningar av koranen, vilket säger en hel del om möjligheten att tolka denna efter 

eget godtycke. 

 

Det råder en förhärskande föreställning inom västvärlden att en bokstavstrogen Islamisk stat 

omöjligen samtidigt kan vara en väl fungerande demokrati. Denna uppfattning är inte helt 

grundlös med tanke att en dylik stat faktiskt aldrig existerat. Det finns också vissa uppenbara 

problem med sharialagen, som i sin grundform är allt annat än demokratisk. Den f.d. 

amerikanska kongressledamoten Judith Miller uppmanar alla västerländska regeringar att 

aktivt motverka alla radikala muslimska rörelser då dessas världsbild i grunden går emot 

västliga värderingar såsom demokrati, liberalism och pluralism.14 

 

Det finns dock individer även bland de amerikanska beslutsfattarna som erbjuder en annan 

tolkning av den muslimska världen. Edward Djerejian, USA:s förre Israel ambassadör, hävdar 

att den amerikanska regeringen inte nödvändigtvis ser Islam som ett hot mot västliga 

värderingar och/eller demokratibegreppet. Den amerikanske mellanösternforskaren Augustus 

R. Norton påstår att Islam och demokrati är fullt förenliga, det gäller bara att reformera och 

modernisera tolkningarna av Koranen. Norton menar att folken i de muslimska länderna 

kommer att kräva att bli inkluderade i den politiska beslutsprocessen, något som kommer att, 

mer eller mindre, tvinga ledarna att införa någon form av folkstyre. Han anser vidare att det 

effektivaste sättet att få luften att gå ur de militanta fundamentalistiska rörelserna är att låta dem 

delta i en öppen politisk debatt och ohämmat tillåtas sprida sitt budskap. På så sätt kan deras 

kampvilja och strävan mot sitt idealsamhälle att kanaliseras till något positivt. Så länge som de 

exkluderas och bekämpas kommer deras ståndpunkter att förbli kompromisslösa och i ökad 

grad västfientliga, menar Norton.15 

 

Även fast Norton får medhåll från ett antal forskarkolleger, anser dock majoriteten av 

västerländska politiker och forskare att Islam i sin nuvarande form är oförenligt med demokrati. 

Ahmad S. Moussalli menar att det finns en tendens bland framförallt amerikanska politiker att 

                                                 
13 Beinin, Joel. Stork, Joe (1997) Political Islam, New York, I. B Taurus s. 83 
14 Moussalli, S Ahmad (1998) Islamic Fundamentalism, London, Ithaca Press s. 17 
15 Moussalli, S Ahmad (1998) Islamic Fundamentalism, London, Ithaca Press s. 17-19 
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vilja ”västernisera” Islam och på så sett anpassa de muslimska länderna till en framtida 

demokratisering.16 En sådan ”forcering” av västerländska ideal in i de muslimska nationerna är 

dock vansklig och svårhanterlig, vilket inte minst utvecklingen i Iran visar. 

 

3. Avhandling 

 

Det har nu blivit dags att gå in på fallstudierna. Jag har för tydlighetens skull valt att dela upp 

dessa i två separata delar, en Iransk och en Afghansk del. Först kommer jag, huvudsakligen för 

att ge ett kontextuellt sammanhang, att ge en kort historik av respektive lands senare historia 

och kultur mm, för att sedan analysera ländernas utveckling utifrån min frågeställning. 

 

4. Iran 

 

Innan jag går in på den egentliga fallstudien skall jag ta upp en teori formulerad av 

religionsvetaren Jahangir Amuzegar. Denne menar att av alla folk, nationer och etniska grupper 

i sydvästra Asien, är det iranska folket det enda som bevarat ett distinkt arv av sin uråldriga 

identitet och sitt kulturarv som lever kvar ända in i våra dagar.17 Att definiera denna nationella 

identitet eller mentalitet är dock lättare sagt än gjort, och det är lätt att falla in i stereotypa 

föreställningar och överdrifter. Det handlar, menar Amuzegar, om att generalisera utifrån 

majoritetens rutinmässiga attityder och på så sätt få fram en framträdande mentalitet. Det finns 

dock alltid individer som helt går emot strömmen, dessa är dock alltid i minoritet, annars skulle 

de, enligt logiskt resonemang, flyta med strömmen. Man skulle med andra ord kunna säga att 

varje folk har en unik psykologisk profil, formad av det samhälle och kultur de lever i.18 

 

Vad gäller Irans eventuella folkmentalitet, anser Amuzegar att man kan skönja vissa 

utmärkande drag. För det första menar han att iranierna har en pragmatisk inställning till 

auktoritet, de respekterar och fruktar makten om de är tvungna, men har samtidigt en djupt 

rotad sympati för oppositionella krafter. Han menar vidare att iranierna har en historiskt 

betingad tolerans för andra raser och religioner samt att de har en oerhörd respekt för visdom, 

kunskap och rättvisa.19 Det finns dock vissa, enligt Amuzegar, negativa sidor hos det Iranska 

folket som till stor del överskuggar de positiva sidorna. Det rör sig om en speciell form av 

                                                 
16 Ibid s. 19 
17 Amuzegar Jahnagir (1991) The dynamics of the Iranian revolution, New York Press, Albany s. 99 
18 Ibid s. 99 
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negativ individualism, en ovilja att samarbeta och bristande disciplin. Den iranska 

individualismen gränsar, enligt Amuzegar, ständigt till en egocentrering, självförhärligande 

och en absolutistisk moralinställning. Denna individualism sägs bl.a. bero på det låga 

populationstalet i relation till landets stora yta, vilket har gett invånarna nomadlik inställning 

till frihet och konventioner. Detta i kombination med tretton århundraden av växelvis anarki 

och diktatorskap, har skapat den fatalistiska, individualistiska och till viss del cyniska iranska 

folksjälen.20 Personligen tror jag att det är mycket vanskligt att, genom stereotyper och 

generaliseringar, försöka förklara ett helt folks mentalitet, jag vet inte heller om det är etiskt 

försvarbart att ens försöka. Jag är dock övertygad att Amuzegar inte manar att man skall 

tillämpa denna ”nationalkaraktärsanalys” alltför bokstavligt, snarare bör man använda den som 

en översiktlig guide. 

 

4.1 Irans moderna historia 

 

1906 grundades den iranska konstitutionen under ledning av dåvarande monarken Ahmad Shah 

Qajar. Irans befolkning bestod då till huvudsak av nomadiserande fåraherdar, ekonomin var 

hjälplöst bakåtsträvande och industrin var begränsad till ett fåtal matt/textil fabriker. 1921 grep 

en militärjunta makten under ledning av kuppledaren Reza Khan. Khan och hans anhängare 

sade sig ha fått nog av Oajar-regimens korruption och undfallenhet gentemot de imperialistiska 

makterna såsom Storbritannien och Ryssland. Reza Khan, eller shah Reza Pahlavi, som han 

senare kallades, höll de första åren en låg profil som ÖB, men antog 1925 rollen som ny monark 

och inledde då genast ett antal reformer som syftade till att modernisera Irans ekonomi/industri 

enligt västligt snitt.21 

 

Shah Reza styrde Iran fram till 1941, då han i samband med de allierades ockupation av Iran 

tvingades avgå. Under Shah Reza’s tid vid makten hade Irans samhälle undergått omvälvande 

förändringar. Den tidigare lågproduktiva industrin hade moderniserats, landets ekonomi hade 

anpassats till att möta västvärldens krav. I mångt och mycket hade landet gått från att vara ett 

bakåtsträvande bondesamhälle, till ett kapitalistiskt drivhus. Dessa snabba omvälvningar gick 

dock inte smärtfritt och som alltid var det arbetar/underklassen som fick betala det högsta priset 

                                                 
19 Ibid s. 100 
20 Ibid s. 101 
21 Amuzegar Jahnagir (1991) The dynamics of the Iranian revolution, New York Press, Albany s. 133-134 
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genom ökade skatter, ökade sociala klyftor och utslagningar.22 Den första Pahlaviregimen hade 

också sekulariserat skolsystemet, vilket berövade koranskolorna deras tidigare centrala 

funktion som utbildningsinstitution. Detta upprörde naturligtvis Ulamas och andra traditionella 

intressegrupper som i och med shahens moderniseringsreformer fått sin maktbas avsevärt 

krympt.23 

 

När Shah Reza tvingades avgå 1941 tog hans som, Mohammed Reza Shah, över makten i Iran. 

Denne fortsatte på sin fars linje med ökad modernisering av industrin och ekonomin i syfte att 

föra Iran närmare västvärlden. I början av sextiotalet startade shahen ett långtgående 

jordbruksprojekt, den s.k. ”vita revolutionen” samtidigt som han började konfiskera 

moskéernas Waaf-jordar. Inkomsterna från dessa donationsfonder var grundpelarna i de 

religiösa institutionernas ekonomi. Antalet koranskolor halverades under sextiotalet och 

mullorna fick allt större problem att rekrytera religiösa studenter.24 Som en protest mot Shahens 

vita revolution utbröt 1962-63 en rad folkliga uppror under ledning av den religiösa 

oppositionsledaren ayatollah Ruhollah Khomeini. Upprorens slogs dock ner och Khomeini 

skickades i exil till Irak.25 De reella problemen i form av bristande folkligt stöd och ökad social 

utslagning kvarstod dock. Shahen problem bestod främst av: 

 

1. Ett av Pahlaviregimens huvudmål var att göra Iran oberoende av utländskt kapital och 

investeringar. Shahen ville snabbt bygga upp en modern inhemsk industri som skulle 

göra Iran självgående. Iran blev dock under sextio och sjuttiotalet alltmer beroende av 

oljeintäkterna för att kunna finansiera moderniseringen. De senare fallande 

oljepriserna resulterade i ekonomisk kris, något som landet saknade beredskap för, 

vilket genererade stora grupper socialt utslagna och allmänt shah-fientliga 

medborgare.26 

2. Shahen vägrade införa en fungerande demokrati, han undertryckte all opposition, både 

religiös och sekulär, samt inskränkte politiska gräsrotsrörelsers möjligheter att sprida 

sitt budskap. 1977, efter hårda påtryckningar från USA och Amnesty, visade Shahen 

sin goda vilja genom att släppa 256 politiska fångar och tillät Röda Korset att komma 

in i landet. Dessa åtgärder var dock i mångt och mycket bara ett spel för galleriet, 

                                                 
22 Parsa Misagh (1989,) Social origins of the Iranian Revolution, University Press, London s. 34 
23 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr I, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet s. 20 
24 Ibid s. 20 
25 Parsa Misagh (1989) Social origins of the Iranian Revolution, University Press, London s. 9 
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shahen styrde sitt land med diktatoriskt handlag, vilket genererade upproriska 

stämningar bland såväl politiska som sociala och religiösa aktivister.27 

 

Vid 1970 talets mitt växte den folkliga oron i slummen. Myndigheterna lät rasera illegala 

bosättningar med bulldozers men mötte ursinnigt motstånd från den uppretade underklassen. 

Samtidigt började alltfler mullor som predikade revolutionära religiösa idéer dyka upp. Dessa 

organiserade gettoungdomarna till revolutionsgarden som gav sig ut på gatorna för att visa sin 

ilska shahregimens övergrepp.28 

 

4.2 Revolutionen 

 

Det hade under åren, p.g.a. ovanstående anledningar, vuxit fram en bred opposition mot shahen 

och dennes styre. I mitten av 1977 började dessa krafter att manifestera sitt missnöje på allvar. 

Upplopp, strejker, terrorattacker och studentrevolter bröt ut över hela landet, den religiösa 

medvetenheten ökade bland befolkningen och slagord som ”Allah o Ahbar” ekade längs 

Teherans gator. Vid mitten av 1978 stod det klart att Shahen höll på att förlora kontrollen varpå 

han genomförde en serie desperata demokratiseringsreformer. Dessa sattes dock in för sent och 

var för få, och hade därför mycket begränsad effekt och den Khomeiniledda oppositionen växte 

sig starkare på shahens bekostnad. I början av 1979 var situationen ohållbar för shahen som 

tvingades till landsflykt under förnedrande former. Den religiösa oppositionsledaren Ayatollah 

Rudollah Khomeini tog över makten som Irans högste ledare. Dennes första åtgärd var att 

avskaffa monarkin och införa en islamisk republik enligt fundamentalistiska principer.29 

 

Bland västvärlden politiker och medier tolkas detta omvälvande maktskifte ofta som en rent 

religiös revolution, det gudomligas seger över det profana, en villfarelse som Khomeini och 

hans efterföljare gärna ansluter sig till. I slutändan blev det även mycket riktigt en rent religiös 

utveckling i och med upprättandet av Khomeinis Islamska republik. Religionsvetaren 

Amuzegar Jahangir påpekar dock, liksom merparten av forskarkåren, att revolutionen 

genomfördes av en s.k. regnbågskoalition d.v.s. folk från hela det politiska och sociala 

                                                 
26 Ibid s. 54 
27 Ibid s. 54-55 
28 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr I, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet s. 22 
29 Amuzegar Jahnagir (1991) The dynamics of the Iranian revolution, New York Press, Albany s. 9-13 
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samhällsspektrat.30 Jag anser det vara motiverat att ta en närmare titt på denna revolutions 

aktörer, främst för att det ger en tydlig bild av hur utbrett missnöjet med shahregimen 

egentligen var. 

 

Längs till vänster hade vi Feda’Iyan Khalq (Peoples Freedom Fighting Guerrillas) som hade 

sina rötter i efterkrigstidens marxistiska grupperingar. Dessa Marxist-Leninister kämpade emot 

imperialism, kapitalism och västvärldens inflytande över Iran. Deras huvudmål var att etablera 

en socialistisk republik enligt klassiskt snitt med allt vad det innebär med av nationalisering av 

industri/bankväsende, överförande av makten till arbetarna mm. Värt att notera är att denna 

fraktion naturligtvis hade en ateistisk grundideologi. 

 

Aningen till höger om denna grupp hade vi Mohajedin Khalq (Peoples Crusaders). Dessa stod 

för något så ovanligt som en radikal islamism kombinerat med en marxistisk grundideologi. 

Gruppens, till synes paradoxala, mål var att skapa ett drömsamhälle baserat på Islams läror fria 

från fundamentalistiska dogmer, dock med en officiell utgångspunkt i en ateistisk ideologi likt 

den i ett socialistiskt samhälle. 

 

I mitten stod en liberal, nationalistisk grupp, som ville skapa en västerländsk, sekulariserad 

demokratisk stat. Dessa stod alltså relativt nära shahens politik, de var dock missnöjda med 

dennes antidemokratiska styre. Denna grupp hade sitt främsta stöd bland den intellektuella 

eliten, modernister, studenter, affärsmän och andra progressiva element inom samhället. 

 

Till höger om mitten befann sig Nehzat-e-Azadi (Liberation movement), en religiös fraktion 

under ledning av universitetsprofessorn och civilrättsaktivisten Mehdi Bazargan. Bazargan 

förespråkade en sorts blandning av from Islamism och västerländska ideal. Han ville införa 

religiöst inflytande i politiken, men tog avstånd från den bokstavstrogna tolkningen Islam och 

dess inflytande över folks vardagsliv. Anhängarna till denna grupp bestod huvudsakligen av 

progressiva religiösa lärde och studenter. 

 

Längst ut till höger finner vi den tidigare nämnda Ayatollah Khomeini och hans 

ultrakonservativa muslimska fundamentalister. Dessa stod för ett införande av en 

bokstavstrogen tolkning och applicering av Koranens lagar i det Iranska samhället. Anhängarna 

                                                 
30 Ibid s. 14 
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till denna grupp bestod främst av Khomeinis tidigare studenter och konservativa mullor från 

provinserna och landsbygden. 

 

Man ser här tydligt hur bred uppslutningen mot shahregimen var. Dessa grupper borde enligt 

sunt förnuft inte kunna samarbeta med varandra, ännu mindre genomföra en framgångsrik 

revolution tillsammans. Fraktionerna lade, under tiden för revolutionen, undan sina 

skiljaktigheter och fokuserade sig på deras gemensamma mål: att störta shahregimen. Vad jag 

finner ytterst anmärkningsvärt är den postrevolutionära frånvaron av ”inbördeskrig” mellan de 

revolutionära fraktionerna. Regnbågskoalitionen under Khomeinis ledning hade ingen 

gemensam organisation, inget gemensamt politiskt parti, ingen gemensam armé och inget 

större utländskt stöd. De finns även de som menar att Khomeini själv saknade en klar agenda 

för vad han ville uppnå och hur han skulle uppnå det. Ändå lyckades han ena dessa ideologiska 

motståndare och leda dom till seger. Mer om detta senare. Det finns en rad teorier kring vad 

som egentligen föranledde revolutionen, några av dessa har jag redan varit inne på. Här följer 

en mer utförlig genomgång av de mest framstående teorierna. 

 

En del dessa orsaksteorier kretsar kring att revolutionen hade sin bakgrund i någon form av 

socialt sönderfall. Majid Teheranian lade 1980 fram en teori där han hävdar att shahens 

drastiska modernisering av Iran fick tre huvudsakliga konsekvenser. För det första upplöste den 

det traditionella samhället genom att dra upp rötterna på uråldriga sociala institutioner, 

samtidigt som det skapade en ny modern elit vilkas kultur skilde sig från övriga samhället. 

Detta skapade djupa sociala klyftor, som i kombination med en ökad konsumtionskultur enligt 

västligt snitt, blev mer än Irans samhälle kunde klara av.31 En variant av denna 

sönderfallsmodell lades fram av Jarrold Green som lade fokus på förhållandet mellan 

ekonomisk tillväxt och frånvaron av folklig delaktighet i den politiska processen. Den 

ekonomiska utvecklingen genererade, enligt Green, en ökad folklig vilja att påverka politiken, 

något som shahen vägrade gå med på. Detta skapade djupgående konflikter som ledde till social 

instabilitet och slutligen revolution.32 

 

I kontrast till dessa sönderfallsteorier, som betonar uppluckrandet av traditionella värden och 

strukturer, finns det en annan skola som främst betonar religionens roll. Said Arjomand lade 

1981 fram en analys där han hävdar att den snabba moderniseringen ledde fram till 

                                                 
31 Parsa Misagh (1989) Social origins of the Iranian Revolution, University Press, London s. 3 
32 Ibid s. 3-4 
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desorientering och brist på traditionell förankring bland befolkningen. I sökandet efter en 

kulturell identitet och kollektiv tillhörighet fann man Islam, som erbjöd en gemensam kärna. 

Prästerskapet motsatte sig shahen främst på grund av att denne under lång tid undergrävt deras 

auktoritet. Genom att referera till vissa shiitiska legender och myter, såsom Imam Husayns 

martyrskap, lyckades prästerskapet med Khomeini i spetsen få en traditionell förankring i det 

revolutionära budskapet, något som det Iranska folket verkligen hungrade efter menar 

Arjomand.33 Arjomands teori kan ses som en kombination av sönderfallsteorin och den 

religiösa förklaringsmodellen. 

 

En liknande förklaringsmodell lades fram av Theda Schopol som betonar prästerskapets 

administrativa roll i revolutionen. Schopol lägger, i likhet med Arjomand, också stor vikt vid 

religionens legitimerande funktion i revolutionsskedet.34 

 

En annan teoriskola fokuserar sig främst på strukturella faktorer och bygger på Jeffery Paiges 

s.k. ”strukturella revolutionsteori” från 1975. Denna teori, som jag för övrigt finner mycket 

intressant, bygger på föreställningen om att en allvarlig konflikt inom en stat i princip bara kan 

få fyra konsekvenser. De flesta västerländska kapitalistiska länderna har under 

nittonhundratalet upplevt någon form av politisk och ekonomisk reformation, samtidigt som 

många av tredje världens länder har genomgått revolutioner. Enligt Jefferys teori är följden av 

konflikten beroende på landets sociala struktur och graden av sammanslutning bland dess 

invånare. Se nedanstående tabell. 

 

Tabell 135 

Folklig Sammanslutning Lågt Statligt 

inflytande/Påverkan 

Högt Statligt 

inflytande/Påverkan 

Låg Segmenterad konflikt Segmenterad konflikt riktad 

mot staten 

Hög Utbredd och populär kamp för 

sociala reformer 

Utbredd och populär kamp för 

att störta staten 

 

                                                 
33 Ibid s. 8 
34 Ibid s. 8-9 
35 Parsa Misagh (1989) Social origins of the Iranian Revolution, University Press, London s. 13 
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Ex. En konflikt inom en stat med låg folklig sammanslutning i kombination med högt statligt 

inflytande skulle enligt denna teori leda till en segmenterad konflikt riktad mot staten. I Irans 

fall handlade det om en hög folklig sammanslutning i kombination med ett högt statligt 

inflytande, vilket mycket riktigt bör ha lett till folkligt uppror. Denna teori ger på inget sätt en 

uttömmande förklaring till varför folkliga uppror uppstår, man kan man inte förklara en så pass 

komplicerad samhällelig och social utveckling som en revolution endast genom att se till dessa 

få faktorer.36 Den säger heller inget om upprorets eventuella chanser att leda till 

revolution/störtande av statsmakten. Jeffreys menade dock att hans modell bör ses mer som en 

översikt, än som heltäckande förklaringsmodell. 

 

4.3 Fundamentalismens övertagande 

 

Det finns, som vi har sett, en rad teorier kring vad som föranledde den iranska revolutionen. Hur 

det kom sig att Iran, som under shahens ledning blivit det mest västifierade landet i regionen, 

med en kapitalistisk ekonomi och en fullständigt sekulär statsapparat, under några få år kunde 

utvecklas till en Islamisk fundamentalistisk republik är dock en annan fråga? Detta är en gåta 

som har förbryllat statsvetare och religionsvetare i årtionden och det råder fortfarande stor 

oenighet inom forskarkåren. Som jag tidigare varit inne på var revolutionen inte ett strikt 

religiöst uppror, utan bör ses som ett utbrett socialt missnöje där religionen, mycket p.g.a. sina 

enande egenskaper, fick en central roll. Som en anhängare av revolutionen uttryckte det 

”massrörelserna mot monarkin var inte huvudsakligen religiösa. Faktum är att en stor del av 

Khomeinis anhängare inte var praktiserande muslimer. Inte heller var de anhängare av 

Khomeinis idé om att upprätta en Islamisk republik. Khomeini skapade inte den Iranska 

revolutionen, revolutionen skapade honom.” (Fritt översatt av författaren)37 Trots dessa 

utsagor om att religionens roll i revolutionen var begränsad, så mynnade dock revolutionen ut i 

upprättandet av en Islamisk republik och etablerandet av Khomeini som Irans högste ledare. 

Värt att notera är att upprättandet av den Islamiska republiken skedde efter en folkomröstning. 

Hur var då detta möjligt? 

 

En stor del av svaret tror jag ligger i den folkliga desorientering och av utplånade av traditioner 

som shahens moderniseringspolitik fört med sig. Said Arjomands desorienteringstes finner jag 

vara en viktig faktor i förklaringen av fundamentalismens utbredning. Religion har i alla tider 

                                                 
36 Ibid s. 12-13 
37 Amuzegar Jahnagir (1991) The dynamics of the Iranian revolution, New York Press, Albany s. 24 
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fungerat som en tröst och stöd i svåra tider, den erbjuder en trygghetskänsla som kan vara svår 

att finna någon annanstans. Religionen har ända sedan det Sassanidiska imperiets dagar spelat 

en central roll i regionens kulturella identitet. Genom att sekularisera samhället och förpassa de 

förut så mäktiga mullorna till det politiska och sociala livets bakgård, utplånade shahen en 

viktig del av den Iranska kulturen. Som Amuzegar Jahangir mycket riktigt påpekar, är folk i 

allmänhet beredda att acceptera en hel del inskränkningar och i viss mån förtryck från statens 

sida, så länge man har fred/stabilitet och ett materiellt välstånd. Under sjuttiotalet 

försämrades Irans tidigare mycket goda ekonomi kraftigt vilket resulterade i massarbetslöshet, 

som i sin tur ledde till att folk fick upp ögonen för Pahlaviregimens missdåd. Något som talar 

för denna tes är de misslyckade upproren (se tidigare kapitel) på sextiotalet. Dessa uppror 

misslyckades till stor del p.g.a. att de saknade ett utbrett folkligt stöd. Folk hade det helt enkelt 

för bra för att göra revolution.38 

 

En annan del av förklaringen tror jag ligger i Ayatollah Khomeinis person. Det är lätt att 

tillskriva enskilda individer alltför mycket betydelse i historiska skeenden, främst för att det 

erbjuder begripliga förklaringar till obegripliga händelser. Forskarkåren är dock tämligen ense 

om att Ayatollah Khomeini spelade en, i varierande grad, mycket viktig roll i den Iranska 

revolutionen och upprättandet av den Islamiska republiken. Khomeini var en oerhört 

karismatisk och orädd individ. Han var en stor talare som visste vilka strängar han skulle spela 

på för att få folk dit han ville. Amuzegar menar att Khomeini var en utomordentlig taktiker, som 

genom ett antal listiga drag lyckades bygga upp ett utbrett folkligt förtroende. Hans 

framgångsrika strategi bestod bl.a. i att 

1. Utmåla shahen som Islamfientligt, politiskt inkompetent, socialt och moraliskt förfallen och 

en USA-marionett 

2. Han neutraliserade de väpnade trupperna genom att spela på deras religiositet 

3. Han paralyserade gradvis staten genom att uppmana sina anhängare att bojkotta staten och 

dess organ 

4. Han höll planen att upprätta en islamisk republik hemligt ända fram till slutskedet av 

revolutionen39 

 

Jag har dock svårt att passa in Amuzegars resonemang om den iranska Individualismen (se kap) 

i utvecklandet av fundamentalismen. Skulle denna påstådda cyniska individualism ha varit 

                                                 
38 Ibid. s. 18 
39 Amuzegar Jahnagir (1991) The dynamics of the Iranian revolution, New York Press, Albany s. 259 
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utbredd bland det Iranska folket, skulle revolutionen förmodligen ha mynnat ut i anarki istället 

för en kollektiv uppslutning kring islamisk fundamentalism. 

 

5. Afghanistan 

 

Afghanistan har alltid varit ett strategiskt nyckelområde mellan Centralasien, Västasien och 

Sydasien. I historisk tid kan man räkna till dussinet stora expansioner vilka använt sig av det 

område som vi idag kallar Afghanistan som nyckelpassage. Västerifrån kom perserna och 

Alexander den store, från norr kom mongolerna och från öster kom Gupta, mogulimperierna 

och britterna. Även fast landet under senare år förlorat en del av sin strategiska nyckelfunktion, 

har det behållit sin position i stormakternas intressesfär. Afghanistan befinner sig i skrivande 

stund i ett mycket kritiskt skede som förhoppningsvis kommer att leda till ett slut på över tjugo 

år av inbördeskrig. Under de senaste sex åren har även större delen av landet befunnit sig under 

den s.k. Talibanmilisens styre. Dessa har infört sin mycket speciella tolkning av Islam vilken 

skulle få Ayatollah Khomeini att framstå som modest.40 De har med andra ord för den islamiska 

fundamentalismen till nya höjder. Detta kapitels syfte är att försöka finna svar på gåtan 

Talibanerna och framväxten av den Islamiska fundamentalismen i Afghanistan. 

 

5.1 Afghanistans moderna historia 

 

Något man måste komma ihåg när man talar om Afghanistan är att det, till skillnad från de 

flesta andra länder i den tredje världen, aldrig varit koloniserat. Ekonomiskt och kulturellt har 

landet i hög utsträckning förblivit opåverkat. Traditionell självkänsla och stolthet präglar 

fortfarande den mångnationella befolkningen. Då landet består av ett stort antal, av varandra 

oberoende stammar, har inbördes konflikter och krig varit vardagsmat i Afghanistan. Vid de 

tider då främmande makt hotat landet, har dock stammarna slutit sig samman och med Koranen 

i den ena handen och svärdet i den andra, kämpat sida vid sida. Den senaste i raden av utländsk 

makt som fick erfara denna läxa var Sovjetunionen, som 1979 invaderade landet. I och med 

denna konflikt, som varade i nästan tio år, lades, enligt huvuddelen av forskarkåren, grunden 

för den fundamentalistiska talibanmilisens maktövertagande.41 

 

                                                 
40 Med detta menar jag inte att Khomeinis uppfattning om hur Islam bör tolkas skulle vara bättre eller sämre än 

talibanernas 
41 Ragip Duran (1989) ”Ryssarnas Vietnam” Surmeli s. 78-79 
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1978 tog en socialistisk regim genom en kupp makten i Afghanistan. Man hade avsatt den 

maktfullkomlige och illa omtyckta president Daoud. Ett antal socialistiska reformer införs 

varpå uppror bryter ut i östra delen av Afghanistan. Den 5 september samma år införs ett 

vänskaps- och samarbetsavtal med Sovjet, samtidigt som gerillan skördar stora framgångar. 

Dessa kontrollerar nu större delen av landsbygden. Sovjet ser sina intressen i regionen hotade. 

Något man inte vill ha är en fundamentalistisk och bångstyrig muslimsk stat inpå knutarna. Den 

27 december invaderar Sovjet landet. Man tar snart kontroll över de stora städerna men lyckas 

aldrig få kontroll över gerillans aktiviteter på landsbygden. Den store gerillastrategen Ahmed 

Shah Massoud, ”Lejonet från panshir” enar de spridda miliserna och får dem att uppträda med 

en oanad effektivitet vilken orsakar den sovjetiska militären stora förluster. 1989 drar sig Sovjet 

skamfilad ur Afghanistan. Hela operationen var ett militärt och politiskt fiasko och brukar ofta 

liknas med USA:s insats i Vietnam.42 

 

Afghanistan var vid tiden för Sovjets uttåg en rykande ruinhög. Kriget fortsatte dock och 1992 

störtades den Sovjetstödda kommunistiska Najibullah-regimen. Huvudstaden Kabul intogs av 

tadzjikiska styrkor under ledning av professor Burhanuddin Rabbani och ovan nämnda 

Massoud, vilket starkt upprörde de pashtunska milisgrupperna i sydväst. Inbördeskrig utbröt 

nästan omedelbart. Kommunister, muslimska fundamentalister och muslimer med en mer 

moderat religiös inställning konfronterades nu med varandra i blodiga maktkamper. Det var i 

detta politiska och religiösa kaos som Talibanerna först gav sig till känna.43 

 

5.2 Talibanerna 

 

Afghanistan var i ett tillstånd av total upplösning vid tiden för Talibanernas entré i slutet av 

1994. Landet påminde om ett medeltida feodalt samhälle, splittrat av små ”kungadömen” som 

styrdes av lokala krigsherrar. Det fanns ingen egentlig centralmakt så dessa krigsherrar kunde 

styra sina områden efter eget godtycke. Ett sammelsurium av lättvindiga allianser, småkrig och 

allmänt kaos präglade vardagen i dessa provinser. Journalisten Ahmed Rashid, som befann sig i 

Afghanistan vid den här tiden beskriver läget enligt följande. ”1993 reste jag de 20 milen från 

Ouettatill Kandahar och på vägen blev vi stoppade av minst 20 olika grupper som spärrade 

vägen och krävde tull för att vi skulle få passera.” Tidigare nämnda Rabbani och hans 

tadzjikiska regering kontrollerade fortfarande Kabul med omgivningar samt den nordöstra 

                                                 
42 Ibid s. 85-87 
43 Rashid, Ahmed (2000) Talibanerna, Islam, Oljan och det nya maktspelet i Centralasien, Stockholm s. 40-41 
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delen av landet. Deras makt var dock ytterst begränsad, främst för att den saknade legitimitet 

bland befolkningen, och då främst bland den pashtunska majoriteten. 

 

De pashtunska krigsveteranerna och mullorna Omar, Ghaus, Mohammed Rabbani (inte släkt 

med president Rabbani) och Hassan, var förbittrade över den laglösa situation som rådde i 

landet. Dessa började göra upp planer för att återställa ordningen och lägga grunden för fred. 

Efter långa diskussioner kom man överens om en dagordning, som fortfarande utgör 

talibanernas mål: skapa fred, avväpna befolkningen, införa sharialag och att värna om 

Afghanistans integritet och islamiska arv. Man antog namnet ”Talib” som betyder ”student av 

Islam”, ett namn som både attraherade de unga pashtunska män som studerade i koranskolorna 

i Pakistan, samtidigt som det signalerade ett avståndstagande från den konventionella 

partipolitiken. De unga män som samlades kring ovan nämnda mullor, var i huvudsak 

krigsbarn, djupt desillusionerade och upprörda över splittringen bland de en gång så beundrade 

motståndsledarna. Många av dem var födda i pakistanska flyktingläger och hade gått i 

pakistanska koranskolor. De flesta hade mycket dålig kännedom om Afghanistans historia och 

kultur. De tog därför okritiskt tog till sig mulla Omars och hans likars budskap om det 

muslimska idealsamhälle som predikades av profeten Mohammed för 1400 år sedan och som 

de ville återskapa.44 

 

5.3 Talibanernas teologi 

 

Ahmed Rashid påpekar att menar att det inte finns något officiellt talibanskt manifest, inte 

heller någon vetenskaplig analys av Islams eller Afghanistans historia. Dock grundar sig deras 

teologi på den s.k. Deobandiskolan, en rörelse som uppstod i Indien i mitten av 

artonhundratalet. Denna uppstod som en reformativ strömning, som ville omskola det 

muslimska samhället att bättre kunna möta den brittiska kolonisationsmaktens och den 

hinduiska elitens förtryck. Skolan främst ideologer var Mohammed Qasim Nanautawi och 

Rashid Ahmed Gangohi. Sepoyupproret 1857 blev en vattendelare för Indiens muslimer, dessa 

hade lett upproret och blivit krossade. Efter denna misslyckade revolt uppstod flera filosofiska 

skolor bl.a. Deobandi, som alla ville upprätta de indiska muslimernas skamfilade anseende. 

Deobandiskolan ville utbilda en ny generation muslimer som skulle återupprätta islamiska 

värderingar på grundval av intellektuell kunskap, andlig erfarenhet, sharialag och tariqa 

                                                 
44 Rashid, Ahmed (2000) Talibanerna, Islam, Oljan och det nya maktspelet i Centralasien, Stockholm s. 42-43 
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(vägen). Man ville försöka anpassa sharialagarna till att fungera i samtiden. Man var för övrigt 

mycket konservativ i sin inställning till kvinnans roll, var emot alla former av hierarki inom den 

muslimska gemenskapen samt tog avstånd från Shiiterna. Man inrättade Koranskolor över hela 

Indien och afghanska ungdomar, som ville lära sig mer om Islam och hur man på bästa sätt bör 

hantera kolonialismen, kom dit för att studera. 1967, när Deobandiskolan firade 

hundraårsjubileum, fanns det sammanlagt niotusen deobandiska koranskolor i södra Asien.45 

 

Det är alltså på denna reformativa rörelse som talibanerna baserar sin ideologi på. Dessa har 

dock förvrängt den och tagit den till så pass extrema höjder att en traditionell deobandilärare 

aldrig skulle känna igen den. Man märker vid en första anblick fler olikheter än likheter. 

Deobandi villa anpassa dåtidens muslimer till att fungera bättre i det moderna samhället. 

Talibanerna verkar göra precis tvärtom, man isolerar sig, är utvecklingsfientlig och verkar göra 

sitt bästa för återgå till tidig medeltid. Inte heller har man gjort några försök att harmonisera 

sharialagarna till samtiden, murvältning, halshuggning och stympning är vanliga straffpåföljder 

i det talibanska samhället. Man tillåter ingen kritik eller debatt, då det anses vara synd 

respektive kätteri och all kunskap som inte emanerar direkt från mullorna anses vara av 

västerländsk (otrogen), dekadent karaktär. 

 

5.4 Fundamentalismens maktövertagande 

 

Talibanmilisens första dokumenterade militära aktion genomfördes den 12 oktober 1994. 200 

talibaner genomförde under ledning av Mulla Omar en lyckad stormning av gränsposteringen 

Spin Boldak, belägen på huvudvägen mellan Kandahar och Quetta. Det värdefulla krigsbytet 

bestod av inte mindre än 18000 kalashnikovgevär, flera dussin artilleripjäser, ammunition och 

ett större antal militära fordon. Den 3 november samma år anföll man Kandahar som föll efter 

två dagars hårda strider. I Kandahar kom talibanerna över minst 25 stridsvagnar, sex 

stridsflygplan och ett antal transporthelikoptrar. Efter Kandahars fall rullade verkar det ha rullat 

på av bara farten. Tusentals unga pashtunska koranstudenter anslöt sig till den nya rörelsen. I 

december 1994 hade 12000 anslutit sig, tre månader senare var medlemsantalet uppe i 20000. 

På tre månader tog talibanerna kontroll över 12 av landets 31 provinser och vid mitten av 1995 

kontrollerade man hela södra och västra Afghanistan fram till den turkmenska gränsen i 

nordväst. Överallt där man drog fram infördes omedelbart den talibanska tolkningen av 
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sharialagen. Denna innefattar allt ifrån förbud av västerländska frisyrer till skäggtvång för män. 

Påtagligaste förändringen fick dock kvinnorna känna på, vars värde reducerades till lägre än 

husdjursnivå. Detta var något helt nytt för det afghanska folket. De mujaheddin som slagits mot 

Sovjet under åttiotalet var alla oerhört religiösa och hade som sådana en konservativ kvinnosyn, 

dock behandlade de alltid kvinnorna med respekt och vördnad, något som talibanerna inte 

kunde acceptera. 1996 intog talibanerna huvudstaden Kabul. Man kontrollerade nu större delen 

av landet och framförallt de viktiga transportlederna till Pakistan. Motståndsrörelsen Norra 

Alliansen, under ledning av Ahmed Shah Massoud, förde fortfarande (och gjorde det ända fram 

till sin död tidigare i år) ett förtvivlat motstånd i Panshirdalen i norra Afghanistan. Norra 

Alliansens slagkraft var dock kraftigt begränsad och utgjorde vid den här tiden inte något 

egentligt hot mot talibanregimen.46 

 

Hur kan man då förklara Talibanmilisens snabba och till synes enkla maktövertagande? Låt oss 

först ta en närmare titt på deras militära kapacitet. Vid mitten av 1995 uppskattades den 

samlade Talibanstyrkan till ca 30000 man. Av naturliga skäl är det svårt att finna någon exakt 

och siffra. Man skall vidare ha förfogat över ca 30 st. stridsvagnar, sex stridflygplan samt ett 

antal transportplan, allt efterlämnat av Sovjet vid tiden för uttåget 1989. Detta ser på pappret ut 

att vara en någorlunda kraftfull arsenal i jämförelse med motståndarnas. Något man dock måste 

komma ihåg är att huvuddelen av talibansoldaterna var väldigt unga och saknade, till skillnad 

från deras motståndare, både utbildning och krigserfarenhet. De flesta kom direkt från 

koranskolorna, utrustade endast med en fanatisk tro på de talibanska mullornas budskap. Mulla 

Omar har det högsta befälet över alla väpnade styrkor, men ingen det finns ingen klar definition 

av hans position eller roll. Vid sidan av den allmänna värnplikten som talibanerna infört är 

enskilda kommendanter ansvariga för att rekrytera och förse soldaterna med vad de behöver. 

De enda soldaterna som får någon egentlig lön är de utbildade yrkessoldaterna som tillhört den 

gamla kommunistarmén. Dessa Pashtunska stridsvagnsförare, artillerister, piloter och 

mekaniker fungerar i praktiken som legosoldater och har tjänstgjort i varje armé som för 

tillfället kontrollerat Kabul.47 

 

Den islamiska fundamentalismen hade i och med Talibanmilisens maktövertagande segrat i 

Afghanistan. Till skillnad från den iranska revolutionen finns det inte någon uppsjö teorier om 

                                                 
46 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr 7, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet s. 20-24 
47 Rashid, Ahmed (2000) Talibanerna, Islam, Oljan och det nya maktspelet i Centralasien, Stockholm s. 138-142 
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hur detta skulle ha gått till. Att helt förklara fundamentalismen med att hänvisa till talibanernas 

militära skicklighet tror jag är fel. Som vi har sett består talibanmilisen av i huvudsak dåligt 

utbildade och oerfarna studenter. Den talibanska militärledningen lämnar också mycket över att 

önska, befälskedjan är oklar och man verkar mest förlita sig på tillfälligheter och sina 

motståndares sviktande moral. Man bör heller inte se talibanerna som endast en 

ockupationsarmé, snarare bör man se dem som ett socio-religiöst svar på en ohållbar situation. 

Det fanns, i alla fall i början av talibanernas styre, ett utbrett folkligt stöd för deras religiösa och 

politiska agenda. Denna popularitet kan till viss del förklaras med att den pashtunska 

majoriteten i Afghanistan naturligtvis gärna såg landet styras av sina stamfränder, talibanerna 

består i huvudsak av pashtuner. 

 

Ahmed Rashid framhåller även vissa länders och intresseorganisationers ekonomiska och 

administrativa stöd som en del av förklaringen. Det finns i Centralasien en, enligt Rashid, 

oerhört mäktig transportmaffia som smugglar allt ifrån bomull till opium. Afghanistan spelar 

p.g.a. sitt speciella geografiska läge en nyckelroll i dennas verksamhet under det tidiga 

nittiotalets politiska tumult i Afghanistan försvårades transportmaffians affärsverksamhet i 

området kraftigt. I talibanerna fann maffian en samarbetsvillig affärspartner, och genom att 

erbjuda dessa enorma mutor kunde maffian återigen genomföra sina smuggelexpeditioner 

genom Afghanistan, vilket naturligtvis gynnade båda parter.48 

 

Grannlandet Pakistan spelade även de en viktig roll i talibanernas maktövertagande. Enligt 

journalisten Carl Johan Gardell finns det de som menar att talibanerna, åtminstone i 

inledningsskedet var i huvudsak elittrupper som stod i tjänst hos den Pakistanska 

underrättelsetjänsten ISI. Bakom ISF:s sponsring av talibanerna stod ett antal multinationella 

oljebolag som, likt transportmaffian, såg talibanerna som en stabiliserande kraft som skulle 

pacificera Afghanistan inför byggandet av gas och oljeledningar till nyupptäckta fyndigheter i 

Centralasien. Jag håller inte dessa teorier för alltför otänkbara, i vilket fall gav dessa 

intresseorganisationer endast ekonomiskt och administrativt stöd till talibanerna, varför man 

inte bör lägga alltför stor vikt dessa faktorer.49 

 

                                                 
48 Rashid, Ahmed (2000) Talibanerna, Islam, Oljan och det nya maktspelet i Centralasien, Stockholm s. 52 
49 Gardell, Carl Johan (2000) Världspolitikens Dagsfrågor nr 1, Islamisk Fundamentalism, Stockholm 

Utrikespolitiska Institutet s. 25 
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Den främsta förklaringen till talibanernas och den medföljande fundamentalismens snabba 

maktövertagande tror jag dock står att finna i den enorma krigströtthet som det afghanska 

folket, efter närmare tjugo år av konstant krig och anarki, upplevde. Den främsta pelaren i 

talibanernas doktrin var och är att, med Islam som grund, återföra fred och stabilitet i 

Afghanistan. Som jag varit inne på tidigare stöder jag Amuzegar Jahangirs teori om att 

människor är beredda att acceptera en viss nivå av statligt förtryck och integritetsintrång så 

länge de har fred och materiellt välstånd. Talibanerna sade sig, med viss reservation för 

välståndsfaktorn, erbjuda just detta. Nu visade det sig i efterhand att så inte blev fallet, men jag 

kan mycket väl tänka mig att, vid tidpunkten för talibanernas entré, så måste deras budskap om 

stabilitet ha förefallit mycket lockande för det fredstörstande folket. Jeffreys konfliktteori (se 

tabell 1) går även att appliceras på Afghanistans utveckling. Låg/fragmenterad folklig 

sammanslutning i kombination med låg statlig påverkan skall enligt denna mynna ut i en 

segmenterad konflikt, vilket det i Afghanistans fall också gjorde. 

 

6. Sammanfattning och jämförande analys 

 

Jag har i denna uppsats med hjälp av två fallstudier försökt finna de huvudsakliga orsakerna 

bakom uppkomsten av Islamisk fundamentalism. Här följer en kort sammanfattning och analys 

av mina resultat. 

 

Innan avhandlingen diskuterade jag olika definitioner av begreppet ”fundamentalism”, följt av 

ett litet avsnitt som behandlar förhållandet mellan politik och religion. Jag har i avhandlingen 

arbetat utifrån tesen att detta fenomen främst bör ses som en politiskt/social företeelse snarare 

än en religiös, något som jag också funnit stöd för i min analys av de två fallundersökningar. 

Som mina fallundersökningar visar utvecklades den islamiska fundamentalismen i de två 

berörda länderna som en konsekvens av politiskt vanstyre och/eller social misär. Religionen, 

med sina unika legitimerande och enande egenskaper, blev det sammanhållande kitt som 

folken, via sina respektive ledare, Ayatollah Khomeini och Mulla Omar m.fl. enkelt kunde sluta 

sig kring. 

 

Även fast både Iran och Afghanistan utvecklades mot samma linje finns det vissa väsentliga 

skillnader mellan de båda som är viktiga att ta upp. 
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1. För det första har de båda länderna olika trosinriktningar, huvuddelen av det Iranska 

folket tillhör den shiitiska grenen och majoriteten i Afghanistan tillhör den sunnitiska 

grenen av Islam. Det finns en historiskt betingad fiendskap mellan dessa båda 

trosinriktningar, en fiendskap som blir mycket tydlig om man studerar de på senare år 

mycket infekterade förhållandet mellan Iran och Afghanistan. De båda nationerna har 

under senare delen av nittiotalet varit nära regelrätt krig, detta mycket p.g.a. av sina 

olika trosinriktningar. Irans nya pragmatiska ledare med president Khatami i spetsen, 

mobiliserade i början av 1998 en kvarts miljon man vid gränsen till Afghanistan och 

hotade att invadera landet. Detta efter att talibanerna dödat nio iranska diplomater. 

Talibanerna är oerhört shiafientliga, överallt där de drog fram gavs shiamuslimer tre 

val; att konvertera till sunniislam, att fly till Iran eller att dö. Denna dagsaktuella 

konflikt mellan Shia och Sunnimuslimer är något man sällan hör talas om, 

västvärldens medier målar ofta upp en bild om den muslimska världen som tätt 

sammanhållen enighet, en bild som definitivt inte är sann. 

2. I Iran tog den islamiska fundamentalismen makten genom en, i alla fall inledningsvis, 

oblodig politisk revolution. Detta mycket p.g.a. att militären var passiv samt att shahen 

gav upp mer eller mindre frivilligt när han märkte att folket stod på Khomeinis och 

hans allierades sida. I Afghanistan kom fundamentalismen till makten genom en serie 

utdragna och blodiga inbördeskrig, vilkas rötter kan spåras tillbaka till den sovjetiska 

invasionen 1979. Som jag varit inne på ovan uppstod dock den religiösa 

fundamentalismen i båda länderna som en konsekvens av politisk och social dekadens. 

3. En annan viktig skillnad som måste klargöras är den nivå av fundamentalism som de 

båda länderna utvecklade. Khomeinis islamiska republik var med dåtidens mått den 

mest radikala islamiska nationsbildning som världen hade skådat. Den bleknar dock i 

jämförelse med talibanernas Afghanistan, vars extremt bakåtsträvande styre inte är 

helt olikt Pol Pots Röda Khmerstyre i Kambodja på 1970-talet. Denna nivåskillnad 

belyser vikten av att tillämpa termen ”islamisk fundamentalism” på ett nyanserat och 

försiktigt sätt. 
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1. Inledning


Islamisk fundamentalism har efter de senaste terrorattackerna i USA återigen hamnat på tapeten. De kommersiella medierna frossar och verkar göra sitt bästa för att öka polariseringen mellan Öst och Väst. Man har fått en långvarig storsäljare och huvudpersonerna heter George W. Bush och Usama Bin Laden, den Gode mot den Onde. Islamisk fundamentalism är dock inte synonymt med terrorism, något som media inte verkar ge akt på då de alltför ofta sätter likhetstecken mellan de båda.


Denna uppsats behandlar Islamisk fundamentalism med betoning på dess politiska och samhällssociala aspekter. Jag är av den uppfattningen att den Islamiska fundamentalismen inte nödvändigtvis behöver ses som en religiös företeelse utan snarare som ett politiskt redskap vilket karismatiska ledare använder sig av för att mobilisera och vinna anhängare. Ett implicit delsyfte med denna uppsats är att försöka finna fakta som styrker eller falsifierar denna tes.


Fundamentalism som företeelse är dock på intet sätt någon nyhet. Själva begreppet myntades i början av 1900-talet, men det har förmodligen existerat som fenomen ända sen de första högkulturerna uppstod för över femtusen år sedan. Med fundamentalism menas helt enkelt att samhällets normbildning skall grundas på någon form av ursprungskällor. Ett myller av extrema sekter och organisationer genom tiderna försökt legitimera sina åsikter och handlingar genom att referera till passande religiösa texter. I princip kan vilken politisk rörelse som helst få sitt hela partiprogram legitimerat genom en egensinnig tolkning av lämpliga religiösa texter. Hänvisningar till diverse historiska myter och uråldriga sägner är ett annat mycket populärt och användbart maktlegitimeringsredskap. Påstådda historiska fakta kan med fördel kombineras med religiösa teser för att skapa en extra trovärdig legitimering, något som de flesta fundamentalister också gör.


1.1 Syfte/frågeställning


Huvudsyftet med denna uppsats är att finna de huvudsakliga orsakerna bakom uppkomsten och framväxten av den moderna Islamiska fundamentalismen i länderna Iran och Afghanistan. Jag kommer att arbeta utifrån tesen att denna extrema form av religiositet främst är ett politiskt/socialt fenomen snarare än ett religiöst.

1.2 Metod och material


Denna uppsats består huvudsakligen av en kvalitativ studie av fenomenet Islamisk fundamentalism. För att göra uppsatsen hanterbar och mer tydlig har jag i avhandlingen valt att koncentrera mig på två fallstudier där fenomenet uppstått, slagit rot och lett till ett maktövertagande. Dessa två fallstudier kommer att genomföras på Iran och Afghanistan med fokus på den politiska och religiösa utvecklingen under perioden 1979-2001. I fallet Iran är det främst utvecklingen som ledde fram till revolutionen 1979 och den efterföljande utvecklingen mot en Islamisk republik som jag kommer att koncentrera mig på. I fallet Afghanistan är det utvecklingen som ledde fram till de nu högaktuella Talibanernas maktövertagande som ligger i fokus. Anledningen till att jag valde just dessa två länders utveckling är att de, i mitt tycke, står för de mest signifikanta och påtagliga exemplen av fundamentalistiskt maktövertagande i modern tid. Den Iranska revolutionen brukar ses som en brytpunkt där den islamiska fundamentalismen gick från att anses som en relativt oskyldig folkrörelse till att uppfattas som ett reellt hot mot de västerländska intressena i mellanöstern och Centralasien. En annan aspekt som gör de två ländernas utveckling relevanta för ämnet är att de, trots att båda har utvecklats mot fundamentalistiska muslimska stater, skiljer sig från varandra avsevärt på många punkter. Detta gör en jämförelse mellan de båda ländernas politiska/religiösa utveckling mycket fruktbar. Jag måste också framhålla att jag inte gör några anspråk på att ge en fullständig och heltäckande förklaring till den komplicerade företeelse som islamisk fundamentalism utgör, snarare bör man se min uppsats som en punktstudie.


Innan jag går in på fallstudierna kommer jag att konkretisera vad som egentligen menas med begreppet ”fundamentalism”, ge en del historik och bakgrund till fenomenet, samt diskutera förhållandet mellan politik och religion. Materialet jag kommer att använda mig av består huvudsakligen av avhandlingar och forskningsrapporter.

1.3 Tidigare forskning


Det finns en hel del forskning gjord på Islamisk fundamentalism, vilket inte är så underligt då ämnet i lika stor utsträckning är ett politiskt fenomen som det är religiöst, vilket gör att det sysselsätter såväl samhällsvetare som religionsvetare. Den är den mesta forskningen är dock koncentrerad på enskilda länder, inte så mycket på själva fenomenet i stort. Då det finns så mycket forskning gjord på och kring detta område, har jag valt att bara ta upp de arbeten som direkt berör mitt ämne.


Den svenske historikern och journalisten Carl Johan Gardell har i den månatliga skriften ”Världspolitikens Dagsfrågor” gjort en översiktlig studie av Islamisk fundamentalism. Då skriften endast är trettio sidor lång är det ingen direkt djuplodande analys som presenteras. Den är dock inte desto mindre klarsynt, Gardell lägger fram en rad mycket intressanta och för min uppsats mycket användbara slutsatser och förklaringsmodeller när det gäller uppkomsten av den moderna islamiska fundamentalismen, även fast jag kanske inte helt instämmer i alla hans resonemang. Gardell tenderar att göra en del alltför grova generaliseringar och utifrån dessa dra alltför enkla slutsatser på mycket komplexa samhällsskeenden.


”Political Islam” är namnet på en engelsk/amerikansk studie som satts samman av forskarna Joel Beinin och Joe Stork. Boken består egentligen av egentligen trettiotvå av varandra oberoende uppsatser kring förhållandet mellan Islam och Politik. I dessa uppsatser tas alltifrån ekonomiska aspekter till kvinnors roll i fundamentalistiska Islamska samhällen upp. Forskningsarbetet går under namnet ”M.E.R.I.P., Middle East Research and Information Project”, vilket är ett långtgående samarbete mellan mellanöstern forskare världen över.


Vad beträffar Talibanrörelsen finns det dock mycket lite forskning gjord. Detta är inte så konstigt, främst med tanke på att rörelsen bara existerat i sin nuvarande form ett fåtal år. Detta i kombination med att rörelsen är extremt hemlighetsfull och isolationistisk gör naturligtvis forskningsläget komplicerat.


I ”Talibanerna, islam, oljan och det nya maktspelat i Centralasien” har journalisten och afghanistankännaren Ahmed Rashid i alla fall försökt ge en uttömmande och opartisk bild av Talibanerna, något han även lyckas med. Boken är ingen avhandling och den präglas av en nästan romanliknande karaktär. Detta för både för och nackdelar med sig, bl.a. är det svårt att skaffa sig en snabb överblick av materialet, då sammanfattningar och analyser är invävda i texten. Personligen upplever jag inte detta som något större problem då det får den konsekvensen att man tvingas läsa igenom hela texten. I appendixet har Rashid bl.a. bifogat ett urval ur diverse talibanska shariadekret med anknytning till kvinnans roll och andra kulturella frågor, vilka naturligtvis är mycket intressanta.


Den iranska revolutionen är ett ämne som sysselsatt mången samhälls- och religionsvetare. De flesta är dock specialiserade på enskilda företeelser såsom de ekonomiska konsekvenserna eller huruvida shahens maktmissbruk och påstådda inkompetens föranledde revolutionen.


Det forskningsarbete jag funnit ligga närmast mitt ämne är ”The Iranian Revolution, Thanatos on a National Scale” av Gholam R. Alkhami. Alkhami var under Shahens era en medlem av dennes politiska hierarki, vilket naturligtvis innebär en vetenskaplig konflikt. Forskningsarbetet är dock ingen partsinlaga, den numera amerikanske medborgaren Alkhami gör ingen ansats till att skönmåla Shahens styre eller att demonisera Ayatollan. En mycket välskriven och klarsynt bok.


2. Fundamentalism, begreppsanalys


Begreppet fundamentalism, och då kanske främst Islamisk fundamentalism, är för oss västerlänningar ett mycket starkt ord som väcker en hel del obehagliga associationer. Ordet i sig har en negativ innebörd, och som jag har varit inne på tidigare likställs det ofta med terrorism. För att undvika framtida missförstånd och för att klargöra vilken betydelse jag lägger i begreppet ”fundamentalism”, följer här en definition samt en historisk belysning av termen.


Enligt journalisten Carl Johan Gardell betecknas fundamentalism av kravet på att samhällets normbildning skall legitimeras med någon form av ursprungskällor. Godtar man Gardells definition innebär det att fundamentalism inte nödvändigtvis måste bottna i något religiöst, det räcker att samhället är format kring någon form av manifest.
 Detta skulle kunna tolkas som att i stort sett alla nationer har en i grunden fundamentalistisk statsbildning, och då inte minst USA. Denna definition har alltså vissa uppenbara problem.


Religionsvetaren Ahmad S. Moussalli är mer tydlig när han säger att det som utmärker en fundamentalistisk rörelse är viljan att bygga upp samhället kring religiösa lagar och föreskrifter, vare sig det rör sig om bibelns budord eller den Islamiska Sharialagen. Kort och gott handlar det alltså om en politisering av religionen. Denna definition är, mycket på grund av sin enkelhet, godtagbar. Moussalli påpekar även att ”fundamentalism” används för att beskriva en mängd olika rörelser och organisationer som egentligen inte har så värst mycket gemensamt. Det finns rörelser vilka benämns som ”fundamentalistiska” som är tämligen moderata och pluralistiska även i viss mån demokratiska och västvänliga. Det som gör att dessa buntas ihop med de extrema militanta islamiska rörelserna är just det att de strävar efter en politisering av religionen. Viss försiktighet måste alltså tillämpas när man applicerar termen.


En annan viktig aspekt av begreppet fundamentalism är strävan efter att återgå till den rena, sanna läran, obefläckad av historiens förvrängningar.
 Detta sökande efter ursprunget är en central del av i princip alla fundamentalistiska rörelser, och något som även känns igen i Martin Luther och andra kristna 1500-tals reformatorer. Luther anklagade den katolska kyrkan bl.a. för dess överdåd och krävde en tillbakagång till Jesu ”rena ord”.


Själva begreppet fundamentalism användes första gången vid 1900-talets början i USA för att beskriva de kristna rörelser/sekter som vägrade acceptera vetenskapens förklaringar beträffande världens skapelse och höll fast vid en bokstavstrogen tolkning av Bibelns skapelseberättelse. Det är värt att notera att termen användes på muslimska extremister först på 1970-talet, då uttrycket fick vidgad innebörd då den användes på väckelserörelser inom den muslimska världen.
 Innan dess hade världsliga ideologier varit i centrum inom den muslimska världen. Baathism, arabsocialism, olika former av kommunism och antisionism präglade de arabiska och centralasiatiska nationerna vid tiden för det andra världskriget. Antiimperialism och självständighetsrörelser växte sig snabbt starka, kanske mycket beroende på deras ofta pragmatiska inställning till folks religiösa affiliationer. I det Indiska kongresspartiet stod hinduer och muslimer länge enade i kampen mot den brittiska kolonialmakten. Den politiska islamismen var dock allestädes närvarande i bakgrunden. Vid tiden efter det andra världskriget började det Egyptiska ”Muslimska Brödraskapet” få allt mer inflytande tiden. Rörelsen bildades 1928 av folkskolläraren Hasan al-Banna och spelade en viktig roll inom den Egyptiska frihetsrörelsen fram till 1954 då den i sin ursprungliga form krossades av Nasserregimen. I Algeriet spelade Abdulhamid Ben Badis reformistiska Islamska parti en avgörande roll i befrielsekriget mot fransmännen 1954-62. Det började gå upp för fler och fler arabiska revolutionärer och självständighetsivrare att Islam var en mycket effektiv mobiliseringsfaktor i kampen för nationellt oberoende.
 De profana ideologierna attraherade främst den intellektuella eliten i städerna, vilka utgjorde en försvinnande minoritet i jämförelse med landsbygdens massor, som mer och mer började präglas av en hängiven religiositet.


Förklaringar till varför religionen fick en så kraftig utbredning på landbygden står, tror jag, främst att finnas i tillgängligheten. Guds (Allah) ord är enkla att ta till sig, de erbjuder hopp och löften om ett bättre liv samt konkreta rättesnören för hur man skall förhålla sig gentemot sina medmänniskor och sin omgivning. De kräver ingen förnuftsbaserad övertygelse, det enda som krävs är tro och hängivenhet. De kräver varken någon större intellektuell kapacitet eller akademisk skolning. Denna enkelhet gör religionen tillgänglig och attraktiv för de breda massorna, till skillnad från de världsliga ideologierna, som är mer invecklade i sitt utförande och ofta kräver tillgång till adekvat litteratur/skolning och bygger på i huvudsak förnuftsbaserade övertygelser.


Sayyid Jamal al-Din al-Afghani anses vara den moderna islamiska fundamentalismens grundläggare, och hans liv kan sägas vara typiskt för den intellektuelle och politiskt medvetna muslimen, varvid jag finner det motiverat att i korthet beröra denne mans livsgärning. al-Afghani föddes 1838 i Iran och fick sin religiösa utbildning vid den shiitiska lärdomsanstalten i Najaf (numera tillhörande Irak). al-Afghani ansåg att de traditionella Islamska agitatorernas fientlighet gentemot kristna var kontraproduktiv och utformade istället en modern kritik av den västerländska kolonialismen. al-Afghani levde ett kringflackande liv, under 1860- och 1870-talen vistades han i Indien, Afghanistan och Egypten, men tvingades lämna länderna efter brittiska påtryckningar. Han reste även runt i Europa och grundade i Paris den arabspråkiga tidskriften ”al-Urwa al-Wuthqa”.


al-Afghani var i första hand en politisk agitator och ideolog, som såg som sin uppgift att befria de arabiska länderna från utländskt förtryck och imperialistisk exploatering. Han ansåg att alla koloniserade folk måste ena sig i kampen mot övermakten. Han konstaterade dock tidigt att enbart modern nationalism, likt den i Europa, bara kunde leda till att splittring i de multikulturella länderna i Asien och Afrika. Endast Islam erbjöd förutsättningar för att överbygga de språkliga, etniska kulturella och klanbaserade identiteter som mycket väl kunde slå sönder de muslimska länderna. Samtidigt som al-Afghani använde sig av Islam för att försöka ena de arabiska och centralasiatiska folken, var han även en utpräglad modernist. Han kritiserade ständigt traditionalistiska muslimska lärde som ignorerade de vetenskapliga landvinningarna och predikade för en tillbakagång till Koranens tidevarv och Islams guldålder, mycket likt de idéer som finns inom dagens Talibanrörelse. al-Afghani menade att de muslimska länderna måste genomgå en drastisk moderniseringsprocess för att kunna besegra de västerländska förtryckarna med sina egna vapen.


al-Afghani gjorde Islam till ett politiskt verktyg. Han var själv inte speciellt religiös, men han insåg religionens makt att mobilisera människor och få dem att kämpa mot ett gemensamt politiskt mål. Detta är just det faktum som gör honom till den moderna Islamska fundamentalismens fader. Likt vår tids fundamentalistiska islamister använde han det religiösa språket som ett verktyg för att uppnå politisk förändring.


2.1 Politik och religion


Som jag tidigare varit inne på så är jag av den uppfattningen att religion, och då kanske främst de fundamentalistiska aspekterna av fenomenet, i mycket är ett politiskt redskap. Detta gäller inte bara Islam, utan i stort sett alla världsreligioner. De politiska elementen är dock mer påtagliga inom Islam, då det ligger i denna religions natur att genomsyra alla samhällsfunktioner. Den rättrogne muslimen gör ingen skillnad mellan religionen och staten, Islam är alltid närvarande och bör alltid få sista ordet beträffande stiftandet av världsliga lagar. Det finns dock de som hävdar att Islam inte alltid varit den politiska faktor som den är idag. 1987 publicerade den egyptiske tänkaren Muhammed Sa’id al-’Ashmawi sin skrift ”Political Islam”, i vilken han hävdade att Islam var, i sin ursprungsform, en apolitisk religion, med enda syfte att vara en etisk och spirituell guide. Den roll av politisk maktfaktor som Islam antagit under åren är, enligt honom en avvikelse från religionens sanna kärna. al-’Ashmawi’s ståndpunkt kritiserades kraftigt av en annan egyptisk intellektuell, Fahmi Huwaydi, som hävdade att de är de politiska och lagstadgande funktioner Islam innehar som är utmärkande för religionen.
 Vad som är värt att notera är att båda författarna baserar sina ståndpunkter på personliga uttolkningar av koranen, vilket säger en hel del om möjligheten att tolka denna efter eget godtycke.


Det råder en förhärskande föreställning inom västvärlden att en bokstavstrogen Islamisk stat omöjligen samtidigt kan vara en väl fungerande demokrati. Denna uppfattning är inte helt grundlös med tanke att en dylik stat faktiskt aldrig existerat. Det finns också vissa uppenbara problem med sharialagen, som i sin grundform är allt annat än demokratisk. Den f.d. amerikanska kongressledamoten Judith Miller uppmanar alla västerländska regeringar att aktivt motverka alla radikala muslimska rörelser då dessas världsbild i grunden går emot västliga värderingar såsom demokrati, liberalism och pluralism.


Det finns dock individer även bland de amerikanska beslutsfattarna som erbjuder en annan tolkning av den muslimska världen. Edward Djerejian, USA:s förre Israel ambassadör, hävdar att den amerikanska regeringen inte nödvändigtvis ser Islam som ett hot mot västliga värderingar och/eller demokratibegreppet. Den amerikanske mellanösternforskaren Augustus R. Norton påstår att Islam och demokrati är fullt förenliga, det gäller bara att reformera och modernisera tolkningarna av Koranen. Norton menar att folken i de muslimska länderna kommer att kräva att bli inkluderade i den politiska beslutsprocessen, något som kommer att, mer eller mindre, tvinga ledarna att införa någon form av folkstyre. Han anser vidare att det effektivaste sättet att få luften att gå ur de militanta fundamentalistiska rörelserna är att låta dem delta i en öppen politisk debatt och ohämmat tillåtas sprida sitt budskap. På så sätt kan deras kampvilja och strävan mot sitt idealsamhälle att kanaliseras till något positivt. Så länge som de exkluderas och bekämpas kommer deras ståndpunkter att förbli kompromisslösa och i ökad grad västfientliga, menar Norton.


Även fast Norton får medhåll från ett antal forskarkolleger, anser dock majoriteten av västerländska politiker och forskare att Islam i sin nuvarande form är oförenligt med demokrati. Ahmad S. Moussalli menar att det finns en tendens bland framförallt amerikanska politiker att vilja ”västernisera” Islam och på så sett anpassa de muslimska länderna till en framtida demokratisering.
 En sådan ”forcering” av västerländska ideal in i de muslimska nationerna är dock vansklig och svårhanterlig, vilket inte minst utvecklingen i Iran visar.


3. Avhandling


Det har nu blivit dags att gå in på fallstudierna. Jag har för tydlighetens skull valt att dela upp dessa i två separata delar, en Iransk och en Afghansk del. Först kommer jag, huvudsakligen för att ge ett kontextuellt sammanhang, att ge en kort historik av respektive lands senare historia och kultur mm, för att sedan analysera ländernas utveckling utifrån min frågeställning.


4. Iran


Innan jag går in på den egentliga fallstudien skall jag ta upp en teori formulerad av religionsvetaren Jahangir Amuzegar. Denne menar att av alla folk, nationer och etniska grupper i sydvästra Asien, är det iranska folket det enda som bevarat ett distinkt arv av sin uråldriga identitet och sitt kulturarv som lever kvar ända in i våra dagar.
 Att definiera denna nationella identitet eller mentalitet är dock lättare sagt än gjort, och det är lätt att falla in i stereotypa föreställningar och överdrifter. Det handlar, menar Amuzegar, om att generalisera utifrån majoritetens rutinmässiga attityder och på så sätt få fram en framträdande mentalitet. Det finns dock alltid individer som helt går emot strömmen, dessa är dock alltid i minoritet, annars skulle de, enligt logiskt resonemang, flyta med strömmen. Man skulle med andra ord kunna säga att varje folk har en unik psykologisk profil, formad av det samhälle och kultur de lever i.


Vad gäller Irans eventuella folkmentalitet, anser Amuzegar att man kan skönja vissa utmärkande drag. För det första menar han att iranierna har en pragmatisk inställning till auktoritet, de respekterar och fruktar makten om de är tvungna, men har samtidigt en djupt rotad sympati för oppositionella krafter. Han menar vidare att iranierna har en historiskt betingad tolerans för andra raser och religioner samt att de har en oerhörd respekt för visdom, kunskap och rättvisa.
 Det finns dock vissa, enligt Amuzegar, negativa sidor hos det Iranska folket som till stor del överskuggar de positiva sidorna. Det rör sig om en speciell form av negativ individualism, en ovilja att samarbeta och bristande disciplin. Den iranska individualismen gränsar, enligt Amuzegar, ständigt till en egocentrering, självförhärligande och en absolutistisk moralinställning. Denna individualism sägs bl.a. bero på det låga populationstalet i relation till landets stora yta, vilket har gett invånarna nomadlik inställning till frihet och konventioner. Detta i kombination med tretton århundraden av växelvis anarki och diktatorskap, har skapat den fatalistiska, individualistiska och till viss del cyniska iranska folksjälen.
 Personligen tror jag att det är mycket vanskligt att, genom stereotyper och generaliseringar, försöka förklara ett helt folks mentalitet, jag vet inte heller om det är etiskt försvarbart att ens försöka. Jag är dock övertygad att Amuzegar inte manar att man skall tillämpa denna ”nationalkaraktärsanalys” alltför bokstavligt, snarare bör man använda den som en översiktlig guide.


4.1 Irans moderna historia


1906 grundades den iranska konstitutionen under ledning av dåvarande monarken Ahmad Shah Qajar. Irans befolkning bestod då till huvudsak av nomadiserande fåraherdar, ekonomin var hjälplöst bakåtsträvande och industrin var begränsad till ett fåtal matt/textil fabriker. 1921 grep en militärjunta makten under ledning av kuppledaren Reza Khan. Khan och hans anhängare sade sig ha fått nog av Oajar-regimens korruption och undfallenhet gentemot de imperialistiska makterna såsom Storbritannien och Ryssland. Reza Khan, eller shah Reza Pahlavi, som han senare kallades, höll de första åren en låg profil som ÖB, men antog 1925 rollen som ny monark och inledde då genast ett antal reformer som syftade till att modernisera Irans ekonomi/industri enligt västligt snitt.


Shah Reza styrde Iran fram till 1941, då han i samband med de allierades ockupation av Iran tvingades avgå. Under Shah Reza’s tid vid makten hade Irans samhälle undergått omvälvande förändringar. Den tidigare lågproduktiva industrin hade moderniserats, landets ekonomi hade anpassats till att möta västvärldens krav. I mångt och mycket hade landet gått från att vara ett bakåtsträvande bondesamhälle, till ett kapitalistiskt drivhus. Dessa snabba omvälvningar gick dock inte smärtfritt och som alltid var det arbetar/underklassen som fick betala det högsta priset genom ökade skatter, ökade sociala klyftor och utslagningar.
 Den första Pahlaviregimen hade också sekulariserat skolsystemet, vilket berövade koranskolorna deras tidigare centrala funktion som utbildningsinstitution. Detta upprörde naturligtvis Ulamas och andra traditionella intressegrupper som i och med shahens moderniseringsreformer fått sin maktbas avsevärt krympt.


När Shah Reza tvingades avgå 1941 tog hans som, Mohammed Reza Shah, över makten i Iran. Denne fortsatte på sin fars linje med ökad modernisering av industrin och ekonomin i syfte att föra Iran närmare västvärlden. I början av sextiotalet startade shahen ett långtgående jordbruksprojekt, den s.k. ”vita revolutionen” samtidigt som han började konfiskera moskéernas Waaf-jordar. Inkomsterna från dessa donationsfonder var grundpelarna i de religiösa institutionernas ekonomi. Antalet koranskolor halverades under sextiotalet och mullorna fick allt större problem att rekrytera religiösa studenter.
 Som en protest mot Shahens vita revolution utbröt 1962-63 en rad folkliga uppror under ledning av den religiösa oppositionsledaren ayatollah Ruhollah Khomeini. Upprorens slogs dock ner och Khomeini skickades i exil till Irak.
 De reella problemen i form av bristande folkligt stöd och ökad social utslagning kvarstod dock. Shahen problem bestod främst av:


1. Ett av Pahlaviregimens huvudmål var att göra Iran oberoende av utländskt kapital och investeringar. Shahen ville snabbt bygga upp en modern inhemsk industri som skulle göra Iran självgående. Iran blev dock under sextio och sjuttiotalet alltmer beroende av oljeintäkterna för att kunna finansiera moderniseringen. De senare fallande oljepriserna resulterade i ekonomisk kris, något som landet saknade beredskap för, vilket genererade stora grupper socialt utslagna och allmänt shah-fientliga medborgare.


2.
Shahen vägrade införa en fungerande demokrati, han undertryckte all opposition, både religiös och sekulär, samt inskränkte politiska gräsrotsrörelsers möjligheter att sprida sitt budskap. 1977, efter hårda påtryckningar från USA och Amnesty, visade Shahen sin goda vilja genom att släppa 256 politiska fångar och tillät Röda Korset att komma in i landet. Dessa åtgärder var dock i mångt och mycket bara ett spel för galleriet, shahen styrde sitt land med diktatoriskt handlag, vilket genererade upproriska stämningar bland såväl politiska som sociala och religiösa aktivister.


Vid 1970 talets mitt växte den folkliga oron i slummen. Myndigheterna lät rasera illegala bosättningar med bulldozers men mötte ursinnigt motstånd från den uppretade underklassen. Samtidigt började alltfler mullor som predikade revolutionära religiösa idéer dyka upp. Dessa organiserade gettoungdomarna till revolutionsgarden som gav sig ut på gatorna för att visa sin ilska shahregimens övergrepp.


4.2 Revolutionen


Det hade under åren, p.g.a. ovanstående anledningar, vuxit fram en bred opposition mot shahen och dennes styre. I mitten av 1977 började dessa krafter att manifestera sitt missnöje på allvar. Upplopp, strejker, terrorattacker och studentrevolter bröt ut över hela landet, den religiösa medvetenheten ökade bland befolkningen och slagord som ”Allah o Ahbar” ekade längs Teherans gator. Vid mitten av 1978 stod det klart att Shahen höll på att förlora kontrollen varpå han genomförde en serie desperata demokratiseringsreformer. Dessa sattes dock in för sent och var för få, och hade därför mycket begränsad effekt och den Khomeiniledda oppositionen växte sig starkare på shahens bekostnad. I början av 1979 var situationen ohållbar för shahen som tvingades till landsflykt under förnedrande former. Den religiösa oppositionsledaren Ayatollah Rudollah Khomeini tog över makten som Irans högste ledare. Dennes första åtgärd var att avskaffa monarkin och införa en islamisk republik enligt fundamentalistiska principer.


Bland västvärlden politiker och medier tolkas detta omvälvande maktskifte ofta som en rent religiös revolution, det gudomligas seger över det profana, en villfarelse som Khomeini och hans efterföljare gärna ansluter sig till. I slutändan blev det även mycket riktigt en rent religiös utveckling i och med upprättandet av Khomeinis Islamska republik. Religionsvetaren Amuzegar Jahangir påpekar dock, liksom merparten av forskarkåren, att revolutionen genomfördes av en s.k. regnbågskoalition d.v.s. folk från hela det politiska och sociala samhällsspektrat.
 Jag anser det vara motiverat att ta en närmare titt på denna revolutions aktörer, främst för att det ger en tydlig bild av hur utbrett missnöjet med shahregimen egentligen var.


Längs till vänster hade vi Feda’Iyan Khalq (Peoples Freedom Fighting Guerrillas) som hade sina rötter i efterkrigstidens marxistiska grupperingar. Dessa Marxist-Leninister kämpade emot imperialism, kapitalism och västvärldens inflytande över Iran. Deras huvudmål var att etablera en socialistisk republik enligt klassiskt snitt med allt vad det innebär med av nationalisering av industri/bankväsende, överförande av makten till arbetarna mm. Värt att notera är att denna fraktion naturligtvis hade en ateistisk grundideologi.


Aningen till höger om denna grupp hade vi Mohajedin Khalq (Peoples Crusaders). Dessa stod för något så ovanligt som en radikal islamism kombinerat med en marxistisk grundideologi. Gruppens, till synes paradoxala, mål var att skapa ett drömsamhälle baserat på Islams läror fria från fundamentalistiska dogmer, dock med en officiell utgångspunkt i en ateistisk ideologi likt den i ett socialistiskt samhälle.


I mitten stod en liberal, nationalistisk grupp, som ville skapa en västerländsk, sekulariserad demokratisk stat. Dessa stod alltså relativt nära shahens politik, de var dock missnöjda med dennes antidemokratiska styre. Denna grupp hade sitt främsta stöd bland den intellektuella eliten, modernister, studenter, affärsmän och andra progressiva element inom samhället.


Till höger om mitten befann sig Nehzat-e-Azadi (Liberation movement), en religiös fraktion under ledning av universitetsprofessorn och civilrättsaktivisten Mehdi Bazargan. Bazargan förespråkade en sorts blandning av from Islamism och västerländska ideal. Han ville införa religiöst inflytande i politiken, men tog avstånd från den bokstavstrogna tolkningen Islam och dess inflytande över folks vardagsliv. Anhängarna till denna grupp bestod huvudsakligen av progressiva religiösa lärde och studenter.


Längst ut till höger finner vi den tidigare nämnda Ayatollah Khomeini och hans ultrakonservativa muslimska fundamentalister. Dessa stod för ett införande av en bokstavstrogen tolkning och applicering av Koranens lagar i det Iranska samhället. Anhängarna till denna grupp bestod främst av Khomeinis tidigare studenter och konservativa mullor från provinserna och landsbygden.


Man ser här tydligt hur bred uppslutningen mot shahregimen var. Dessa grupper borde enligt sunt förnuft inte kunna samarbeta med varandra, ännu mindre genomföra en framgångsrik revolution tillsammans. Fraktionerna lade, under tiden för revolutionen, undan sina skiljaktigheter och fokuserade sig på deras gemensamma mål: att störta shahregimen. Vad jag finner ytterst anmärkningsvärt är den postrevolutionära frånvaron av ”inbördeskrig” mellan de revolutionära fraktionerna. Regnbågskoalitionen under Khomeinis ledning hade ingen gemensam organisation, inget gemensamt politiskt parti, ingen gemensam armé och inget större utländskt stöd. De finns även de som menar att Khomeini själv saknade en klar agenda för vad han ville uppnå och hur han skulle uppnå det. Ändå lyckades han ena dessa ideologiska motståndare och leda dom till seger. Mer om detta senare. Det finns en rad teorier kring vad som egentligen föranledde revolutionen, några av dessa har jag redan varit inne på. Här följer en mer utförlig genomgång av de mest framstående teorierna.


En del dessa orsaksteorier kretsar kring att revolutionen hade sin bakgrund i någon form av socialt sönderfall. Majid Teheranian lade 1980 fram en teori där han hävdar att shahens drastiska modernisering av Iran fick tre huvudsakliga konsekvenser. För det första upplöste den det traditionella samhället genom att dra upp rötterna på uråldriga sociala institutioner, samtidigt som det skapade en ny modern elit vilkas kultur skilde sig från övriga samhället. Detta skapade djupa sociala klyftor, som i kombination med en ökad konsumtionskultur enligt västligt snitt, blev mer än Irans samhälle kunde klara av.
 En variant av denna sönderfallsmodell lades fram av Jarrold Green som lade fokus på förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och frånvaron av folklig delaktighet i den politiska processen. Den ekonomiska utvecklingen genererade, enligt Green, en ökad folklig vilja att påverka politiken, något som shahen vägrade gå med på. Detta skapade djupgående konflikter som ledde till social instabilitet och slutligen revolution.


I kontrast till dessa sönderfallsteorier, som betonar uppluckrandet av traditionella värden och strukturer, finns det en annan skola som främst betonar religionens roll. Said Arjomand lade 1981 fram en analys där han hävdar att den snabba moderniseringen ledde fram till desorientering och brist på traditionell förankring bland befolkningen. I sökandet efter en kulturell identitet och kollektiv tillhörighet fann man Islam, som erbjöd en gemensam kärna. Prästerskapet motsatte sig shahen främst på grund av att denne under lång tid undergrävt deras auktoritet. Genom att referera till vissa shiitiska legender och myter, såsom Imam Husayns martyrskap, lyckades prästerskapet med Khomeini i spetsen få en traditionell förankring i det revolutionära budskapet, något som det Iranska folket verkligen hungrade efter menar Arjomand.
 Arjomands teori kan ses som en kombination av sönderfallsteorin och den religiösa förklaringsmodellen.


En liknande förklaringsmodell lades fram av Theda Schopol som betonar prästerskapets administrativa roll i revolutionen. Schopol lägger, i likhet med Arjomand, också stor vikt vid religionens legitimerande funktion i revolutionsskedet.


En annan teoriskola fokuserar sig främst på strukturella faktorer och bygger på Jeffery Paiges s.k. ”strukturella revolutionsteori” från 1975. Denna teori, som jag för övrigt finner mycket intressant, bygger på föreställningen om att en allvarlig konflikt inom en stat i princip bara kan få fyra konsekvenser. De flesta västerländska kapitalistiska länderna har under nittonhundratalet upplevt någon form av politisk och ekonomisk reformation, samtidigt som många av tredje världens länder har genomgått revolutioner. Enligt Jefferys teori är följden av konflikten beroende på landets sociala struktur och graden av sammanslutning bland dess invånare. Se nedanstående tabell.


Tabell 1


		Folklig Sammanslutning

		Lågt Statligt inflytande/Påverkan

		Högt Statligt inflytande/Påverkan



		Låg

		Segmenterad konflikt

		Segmenterad konflikt riktad mot staten



		Hög

		Utbredd och populär kamp för sociala reformer

		Utbredd och populär kamp för att störta staten





Ex. En konflikt inom en stat med låg folklig sammanslutning i kombination med högt statligt inflytande skulle enligt denna teori leda till en segmenterad konflikt riktad mot staten. I Irans fall handlade det om en hög folklig sammanslutning i kombination med ett högt statligt inflytande, vilket mycket riktigt bör ha lett till folkligt uppror. Denna teori ger på inget sätt en uttömmande förklaring till varför folkliga uppror uppstår, man kan man inte förklara en så pass komplicerad samhällelig och social utveckling som en revolution endast genom att se till dessa få faktorer.
 Den säger heller inget om upprorets eventuella chanser att leda till revolution/störtande av statsmakten. Jeffreys menade dock att hans modell bör ses mer som en översikt, än som heltäckande förklaringsmodell.


4.3 Fundamentalismens övertagande


Det finns, som vi har sett, en rad teorier kring vad som föranledde den iranska revolutionen. Hur det kom sig att Iran, som under shahens ledning blivit det mest västifierade landet i regionen, med en kapitalistisk ekonomi och en fullständigt sekulär statsapparat, under några få år kunde utvecklas till en Islamisk fundamentalistisk republik är dock en annan fråga? Detta är en gåta som har förbryllat statsvetare och religionsvetare i årtionden och det råder fortfarande stor oenighet inom forskarkåren. Som jag tidigare varit inne på var revolutionen inte ett strikt religiöst uppror, utan bör ses som ett utbrett socialt missnöje där religionen, mycket p.g.a. sina enande egenskaper, fick en central roll. Som en anhängare av revolutionen uttryckte det ”massrörelserna mot monarkin var inte huvudsakligen religiösa. Faktum är att en stor del av Khomeinis anhängare inte var praktiserande muslimer. Inte heller var de anhängare av Khomeinis idé om att upprätta en Islamisk republik. Khomeini skapade inte den Iranska revolutionen, revolutionen skapade honom.” (Fritt översatt av författaren)
 Trots dessa utsagor om att religionens roll i revolutionen var begränsad, så mynnade dock revolutionen ut i upprättandet av en Islamisk republik och etablerandet av Khomeini som Irans högste ledare. Värt att notera är att upprättandet av den Islamiska republiken skedde efter en folkomröstning. Hur var då detta möjligt?


En stor del av svaret tror jag ligger i den folkliga desorientering och av utplånade av traditioner som shahens moderniseringspolitik fört med sig. Said Arjomands desorienteringstes finner jag vara en viktig faktor i förklaringen av fundamentalismens utbredning. Religion har i alla tider fungerat som en tröst och stöd i svåra tider, den erbjuder en trygghetskänsla som kan vara svår att finna någon annanstans. Religionen har ända sedan det Sassanidiska imperiets dagar spelat en central roll i regionens kulturella identitet. Genom att sekularisera samhället och förpassa de förut så mäktiga mullorna till det politiska och sociala livets bakgård, utplånade shahen en viktig del av den Iranska kulturen. Som Amuzegar Jahangir mycket riktigt påpekar, är folk i allmänhet beredda att acceptera en hel del inskränkningar och i viss mån förtryck från statens sida, så länge man har fred/stabilitet och ett materiellt välstånd. Under sjuttiotalet försämrades Irans tidigare mycket goda ekonomi kraftigt vilket resulterade i massarbetslöshet, som i sin tur ledde till att folk fick upp ögonen för Pahlaviregimens missdåd. Något som talar för denna tes är de misslyckade upproren (se tidigare kapitel) på sextiotalet. Dessa uppror misslyckades till stor del p.g.a. att de saknade ett utbrett folkligt stöd. Folk hade det helt enkelt för bra för att göra revolution.


En annan del av förklaringen tror jag ligger i Ayatollah Khomeinis person. Det är lätt att tillskriva enskilda individer alltför mycket betydelse i historiska skeenden, främst för att det erbjuder begripliga förklaringar till obegripliga händelser. Forskarkåren är dock tämligen ense om att Ayatollah Khomeini spelade en, i varierande grad, mycket viktig roll i den Iranska revolutionen och upprättandet av den Islamiska republiken. Khomeini var en oerhört karismatisk och orädd individ. Han var en stor talare som visste vilka strängar han skulle spela på för att få folk dit han ville. Amuzegar menar att Khomeini var en utomordentlig taktiker, som genom ett antal listiga drag lyckades bygga upp ett utbrett folkligt förtroende. Hans framgångsrika strategi bestod bl.a. i att


1. Utmåla shahen som Islamfientligt, politiskt inkompetent, socialt och moraliskt förfallen och en USA-marionett


2. Han neutraliserade de väpnade trupperna genom att spela på deras religiositet


3. Han paralyserade gradvis staten genom att uppmana sina anhängare att bojkotta staten och dess organ


4. Han höll planen att upprätta en islamisk republik hemligt ända fram till slutskedet av revolutionen


Jag har dock svårt att passa in Amuzegars resonemang om den iranska Individualismen (se kap) i utvecklandet av fundamentalismen. Skulle denna påstådda cyniska individualism ha varit utbredd bland det Iranska folket, skulle revolutionen förmodligen ha mynnat ut i anarki istället för en kollektiv uppslutning kring islamisk fundamentalism.


5. Afghanistan


Afghanistan har alltid varit ett strategiskt nyckelområde mellan Centralasien, Västasien och Sydasien. I historisk tid kan man räkna till dussinet stora expansioner vilka använt sig av det område som vi idag kallar Afghanistan som nyckelpassage. Västerifrån kom perserna och Alexander den store, från norr kom mongolerna och från öster kom Gupta, mogulimperierna och britterna. Även fast landet under senare år förlorat en del av sin strategiska nyckelfunktion, har det behållit sin position i stormakternas intressesfär. Afghanistan befinner sig i skrivande stund i ett mycket kritiskt skede som förhoppningsvis kommer att leda till ett slut på över tjugo år av inbördeskrig. Under de senaste sex åren har även större delen av landet befunnit sig under den s.k. Talibanmilisens styre. Dessa har infört sin mycket speciella tolkning av Islam vilken skulle få Ayatollah Khomeini att framstå som modest.
 De har med andra ord för den islamiska fundamentalismen till nya höjder. Detta kapitels syfte är att försöka finna svar på gåtan Talibanerna och framväxten av den Islamiska fundamentalismen i Afghanistan.


5.1 Afghanistans moderna historia


Något man måste komma ihåg när man talar om Afghanistan är att det, till skillnad från de flesta andra länder i den tredje världen, aldrig varit koloniserat. Ekonomiskt och kulturellt har landet i hög utsträckning förblivit opåverkat. Traditionell självkänsla och stolthet präglar fortfarande den mångnationella befolkningen. Då landet består av ett stort antal, av varandra oberoende stammar, har inbördes konflikter och krig varit vardagsmat i Afghanistan. Vid de tider då främmande makt hotat landet, har dock stammarna slutit sig samman och med Koranen i den ena handen och svärdet i den andra, kämpat sida vid sida. Den senaste i raden av utländsk makt som fick erfara denna läxa var Sovjetunionen, som 1979 invaderade landet. I och med denna konflikt, som varade i nästan tio år, lades, enligt huvuddelen av forskarkåren, grunden för den fundamentalistiska talibanmilisens maktövertagande.


1978 tog en socialistisk regim genom en kupp makten i Afghanistan. Man hade avsatt den maktfullkomlige och illa omtyckta president Daoud. Ett antal socialistiska reformer införs varpå uppror bryter ut i östra delen av Afghanistan. Den 5 september samma år införs ett vänskaps- och samarbetsavtal med Sovjet, samtidigt som gerillan skördar stora framgångar. Dessa kontrollerar nu större delen av landsbygden. Sovjet ser sina intressen i regionen hotade. Något man inte vill ha är en fundamentalistisk och bångstyrig muslimsk stat inpå knutarna. Den 27 december invaderar Sovjet landet. Man tar snart kontroll över de stora städerna men lyckas aldrig få kontroll över gerillans aktiviteter på landsbygden. Den store gerillastrategen Ahmed Shah Massoud, ”Lejonet från panshir” enar de spridda miliserna och får dem att uppträda med en oanad effektivitet vilken orsakar den sovjetiska militären stora förluster. 1989 drar sig Sovjet skamfilad ur Afghanistan. Hela operationen var ett militärt och politiskt fiasko och brukar ofta liknas med USA:s insats i Vietnam.


Afghanistan var vid tiden för Sovjets uttåg en rykande ruinhög. Kriget fortsatte dock och 1992 störtades den Sovjetstödda kommunistiska Najibullah-regimen. Huvudstaden Kabul intogs av tadzjikiska styrkor under ledning av professor Burhanuddin Rabbani och ovan nämnda Massoud, vilket starkt upprörde de pashtunska milisgrupperna i sydväst. Inbördeskrig utbröt nästan omedelbart. Kommunister, muslimska fundamentalister och muslimer med en mer moderat religiös inställning konfronterades nu med varandra i blodiga maktkamper. Det var i detta politiska och religiösa kaos som Talibanerna först gav sig till känna.


5.2 Talibanerna


Afghanistan var i ett tillstånd av total upplösning vid tiden för Talibanernas entré i slutet av 1994. Landet påminde om ett medeltida feodalt samhälle, splittrat av små ”kungadömen” som styrdes av lokala krigsherrar. Det fanns ingen egentlig centralmakt så dessa krigsherrar kunde styra sina områden efter eget godtycke. Ett sammelsurium av lättvindiga allianser, småkrig och allmänt kaos präglade vardagen i dessa provinser. Journalisten Ahmed Rashid, som befann sig i Afghanistan vid den här tiden beskriver läget enligt följande. ”1993 reste jag de 20 milen från Ouettatill Kandahar och på vägen blev vi stoppade av minst 20 olika grupper som spärrade vägen och krävde tull för att vi skulle få passera.” Tidigare nämnda Rabbani och hans tadzjikiska regering kontrollerade fortfarande Kabul med omgivningar samt den nordöstra delen av landet. Deras makt var dock ytterst begränsad, främst för att den saknade legitimitet bland befolkningen, och då främst bland den pashtunska majoriteten.


De pashtunska krigsveteranerna och mullorna Omar, Ghaus, Mohammed Rabbani (inte släkt med president Rabbani) och Hassan, var förbittrade över den laglösa situation som rådde i landet. Dessa började göra upp planer för att återställa ordningen och lägga grunden för fred. Efter långa diskussioner kom man överens om en dagordning, som fortfarande utgör talibanernas mål: skapa fred, avväpna befolkningen, införa sharialag och att värna om Afghanistans integritet och islamiska arv. Man antog namnet ”Talib” som betyder ”student av Islam”, ett namn som både attraherade de unga pashtunska män som studerade i koranskolorna i Pakistan, samtidigt som det signalerade ett avståndstagande från den konventionella partipolitiken. De unga män som samlades kring ovan nämnda mullor, var i huvudsak krigsbarn, djupt desillusionerade och upprörda över splittringen bland de en gång så beundrade motståndsledarna. Många av dem var födda i pakistanska flyktingläger och hade gått i pakistanska koranskolor. De flesta hade mycket dålig kännedom om Afghanistans historia och kultur. De tog därför okritiskt tog till sig mulla Omars och hans likars budskap om det muslimska idealsamhälle som predikades av profeten Mohammed för 1400 år sedan och som de ville återskapa.


5.3 Talibanernas teologi


Ahmed Rashid påpekar att menar att det inte finns något officiellt talibanskt manifest, inte heller någon vetenskaplig analys av Islams eller Afghanistans historia. Dock grundar sig deras teologi på den s.k. Deobandiskolan, en rörelse som uppstod i Indien i mitten av artonhundratalet. Denna uppstod som en reformativ strömning, som ville omskola det muslimska samhället att bättre kunna möta den brittiska kolonisationsmaktens och den hinduiska elitens förtryck. Skolan främst ideologer var Mohammed Qasim Nanautawi och Rashid Ahmed Gangohi. Sepoyupproret 1857 blev en vattendelare för Indiens muslimer, dessa hade lett upproret och blivit krossade. Efter denna misslyckade revolt uppstod flera filosofiska skolor bl.a. Deobandi, som alla ville upprätta de indiska muslimernas skamfilade anseende. Deobandiskolan ville utbilda en ny generation muslimer som skulle återupprätta islamiska värderingar på grundval av intellektuell kunskap, andlig erfarenhet, sharialag och tariqa (vägen). Man ville försöka anpassa sharialagarna till att fungera i samtiden. Man var för övrigt mycket konservativ i sin inställning till kvinnans roll, var emot alla former av hierarki inom den muslimska gemenskapen samt tog avstånd från Shiiterna. Man inrättade Koranskolor över hela Indien och afghanska ungdomar, som ville lära sig mer om Islam och hur man på bästa sätt bör hantera kolonialismen, kom dit för att studera. 1967, när Deobandiskolan firade hundraårsjubileum, fanns det sammanlagt niotusen deobandiska koranskolor i södra Asien.


Det är alltså på denna reformativa rörelse som talibanerna baserar sin ideologi på. Dessa har dock förvrängt den och tagit den till så pass extrema höjder att en traditionell deobandilärare aldrig skulle känna igen den. Man märker vid en första anblick fler olikheter än likheter. Deobandi villa anpassa dåtidens muslimer till att fungera bättre i det moderna samhället.


Talibanerna verkar göra precis tvärtom, man isolerar sig, är utvecklingsfientlig och verkar göra sitt bästa för återgå till tidig medeltid. Inte heller har man gjort några försök att harmonisera sharialagarna till samtiden, murvältning, halshuggning och stympning är vanliga straffpåföljder i det talibanska samhället. Man tillåter ingen kritik eller debatt, då det anses vara synd respektive kätteri och all kunskap som inte emanerar direkt från mullorna anses vara av västerländsk (otrogen), dekadent karaktär.


5.4 Fundamentalismens maktövertagande


Talibanmilisens första dokumenterade militära aktion genomfördes den 12 oktober 1994. 200 talibaner genomförde under ledning av Mulla Omar en lyckad stormning av gränsposteringen Spin Boldak, belägen på huvudvägen mellan Kandahar och Quetta. Det värdefulla krigsbytet bestod av inte mindre än 18000 kalashnikovgevär, flera dussin artilleripjäser, ammunition och ett större antal militära fordon. Den 3 november samma år anföll man Kandahar som föll efter två dagars hårda strider. I Kandahar kom talibanerna över minst 25 stridsvagnar, sex stridsflygplan och ett antal transporthelikoptrar. Efter Kandahars fall rullade verkar det ha rullat på av bara farten. Tusentals unga pashtunska koranstudenter anslöt sig till den nya rörelsen. I december 1994 hade 12000 anslutit sig, tre månader senare var medlemsantalet uppe i 20000. På tre månader tog talibanerna kontroll över 12 av landets 31 provinser och vid mitten av 1995 kontrollerade man hela södra och västra Afghanistan fram till den turkmenska gränsen i nordväst. Överallt där man drog fram infördes omedelbart den talibanska tolkningen av sharialagen. Denna innefattar allt ifrån förbud av västerländska frisyrer till skäggtvång för män. Påtagligaste förändringen fick dock kvinnorna känna på, vars värde reducerades till lägre än husdjursnivå. Detta var något helt nytt för det afghanska folket. De mujaheddin som slagits mot Sovjet under åttiotalet var alla oerhört religiösa och hade som sådana en konservativ kvinnosyn, dock behandlade de alltid kvinnorna med respekt och vördnad, något som talibanerna inte kunde acceptera. 1996 intog talibanerna huvudstaden Kabul. Man kontrollerade nu större delen av landet och framförallt de viktiga transportlederna till Pakistan. Motståndsrörelsen Norra Alliansen, under ledning av Ahmed Shah Massoud, förde fortfarande (och gjorde det ända fram till sin död tidigare i år) ett förtvivlat motstånd i Panshirdalen i norra Afghanistan. Norra Alliansens slagkraft var dock kraftigt begränsad och utgjorde vid den här tiden inte något egentligt hot mot talibanregimen.


Hur kan man då förklara Talibanmilisens snabba och till synes enkla maktövertagande? Låt oss först ta en närmare titt på deras militära kapacitet. Vid mitten av 1995 uppskattades den samlade Talibanstyrkan till ca 30000 man. Av naturliga skäl är det svårt att finna någon exakt och siffra. Man skall vidare ha förfogat över ca 30 st. stridsvagnar, sex stridflygplan samt ett antal transportplan, allt efterlämnat av Sovjet vid tiden för uttåget 1989. Detta ser på pappret ut att vara en någorlunda kraftfull arsenal i jämförelse med motståndarnas. Något man dock måste komma ihåg är att huvuddelen av talibansoldaterna var väldigt unga och saknade, till skillnad från deras motståndare, både utbildning och krigserfarenhet. De flesta kom direkt från koranskolorna, utrustade endast med en fanatisk tro på de talibanska mullornas budskap. Mulla Omar har det högsta befälet över alla väpnade styrkor, men ingen det finns ingen klar definition av hans position eller roll. Vid sidan av den allmänna värnplikten som talibanerna infört är enskilda kommendanter ansvariga för att rekrytera och förse soldaterna med vad de behöver. De enda soldaterna som får någon egentlig lön är de utbildade yrkessoldaterna som tillhört den gamla kommunistarmén. Dessa Pashtunska stridsvagnsförare, artillerister, piloter och mekaniker fungerar i praktiken som legosoldater och har tjänstgjort i varje armé som för tillfället kontrollerat Kabul.


Den islamiska fundamentalismen hade i och med Talibanmilisens maktövertagande segrat i Afghanistan. Till skillnad från den iranska revolutionen finns det inte någon uppsjö teorier om hur detta skulle ha gått till. Att helt förklara fundamentalismen med att hänvisa till talibanernas militära skicklighet tror jag är fel. Som vi har sett består talibanmilisen av i huvudsak dåligt utbildade och oerfarna studenter. Den talibanska militärledningen lämnar också mycket över att önska, befälskedjan är oklar och man verkar mest förlita sig på tillfälligheter och sina motståndares sviktande moral. Man bör heller inte se talibanerna som endast en ockupationsarmé, snarare bör man se dem som ett socio-religiöst svar på en ohållbar situation. Det fanns, i alla fall i början av talibanernas styre, ett utbrett folkligt stöd för deras religiösa och politiska agenda. Denna popularitet kan till viss del förklaras med att den pashtunska majoriteten i Afghanistan naturligtvis gärna såg landet styras av sina stamfränder, talibanerna består i huvudsak av pashtuner.


Ahmed Rashid framhåller även vissa länders och intresseorganisationers ekonomiska och administrativa stöd som en del av förklaringen. Det finns i Centralasien en, enligt Rashid, oerhört mäktig transportmaffia som smugglar allt ifrån bomull till opium. Afghanistan spelar p.g.a. sitt speciella geografiska läge en nyckelroll i dennas verksamhet under det tidiga nittiotalets politiska tumult i Afghanistan försvårades transportmaffians affärsverksamhet i området kraftigt. I talibanerna fann maffian en samarbetsvillig affärspartner, och genom att erbjuda dessa enorma mutor kunde maffian återigen genomföra sina smuggelexpeditioner genom Afghanistan, vilket naturligtvis gynnade båda parter.


Grannlandet Pakistan spelade även de en viktig roll i talibanernas maktövertagande. Enligt journalisten Carl Johan Gardell finns det de som menar att talibanerna, åtminstone i inledningsskedet var i huvudsak elittrupper som stod i tjänst hos den Pakistanska underrättelsetjänsten ISI. Bakom ISF:s sponsring av talibanerna stod ett antal multinationella oljebolag som, likt transportmaffian, såg talibanerna som en stabiliserande kraft som skulle pacificera Afghanistan inför byggandet av gas och oljeledningar till nyupptäckta fyndigheter i Centralasien. Jag håller inte dessa teorier för alltför otänkbara, i vilket fall gav dessa intresseorganisationer endast ekonomiskt och administrativt stöd till talibanerna, varför man inte bör lägga alltför stor vikt dessa faktorer.


Den främsta förklaringen till talibanernas och den medföljande fundamentalismens snabba maktövertagande tror jag dock står att finna i den enorma krigströtthet som det afghanska folket, efter närmare tjugo år av konstant krig och anarki, upplevde. Den främsta pelaren i talibanernas doktrin var och är att, med Islam som grund, återföra fred och stabilitet i Afghanistan. Som jag varit inne på tidigare stöder jag Amuzegar Jahangirs teori om att människor är beredda att acceptera en viss nivå av statligt förtryck och integritetsintrång så länge de har fred och materiellt välstånd. Talibanerna sade sig, med viss reservation för välståndsfaktorn, erbjuda just detta. Nu visade det sig i efterhand att så inte blev fallet, men jag kan mycket väl tänka mig att, vid tidpunkten för talibanernas entré, så måste deras budskap om stabilitet ha förefallit mycket lockande för det fredstörstande folket. Jeffreys konfliktteori (se tabell 1) går även att appliceras på Afghanistans utveckling. Låg/fragmenterad folklig sammanslutning i kombination med låg statlig påverkan skall enligt denna mynna ut i en segmenterad konflikt, vilket det i Afghanistans fall också gjorde.

6. Sammanfattning och jämförande analys


Jag har i denna uppsats med hjälp av två fallstudier försökt finna de huvudsakliga orsakerna bakom uppkomsten av Islamisk fundamentalism. Här följer en kort sammanfattning och analys av mina resultat.


Innan avhandlingen diskuterade jag olika definitioner av begreppet ”fundamentalism”, följt av ett litet avsnitt som behandlar förhållandet mellan politik och religion. Jag har i avhandlingen arbetat utifrån tesen att detta fenomen främst bör ses som en politiskt/social företeelse snarare än en religiös, något som jag också funnit stöd för i min analys av de två fallundersökningar. Som mina fallundersökningar visar utvecklades den islamiska fundamentalismen i de två berörda länderna som en konsekvens av politiskt vanstyre och/eller social misär. Religionen, med sina unika legitimerande och enande egenskaper, blev det sammanhållande kitt som folken, via sina respektive ledare, Ayatollah Khomeini och Mulla Omar m.fl. enkelt kunde sluta sig kring.


Även fast både Iran och Afghanistan utvecklades mot samma linje finns det vissa väsentliga skillnader mellan de båda som är viktiga att ta upp.


1.
För det första har de båda länderna olika trosinriktningar, huvuddelen av det Iranska folket tillhör den shiitiska grenen och majoriteten i Afghanistan tillhör den sunnitiska grenen av Islam. Det finns en historiskt betingad fiendskap mellan dessa båda trosinriktningar, en fiendskap som blir mycket tydlig om man studerar de på senare år mycket infekterade förhållandet mellan Iran och Afghanistan. De båda nationerna har under senare delen av nittiotalet varit nära regelrätt krig, detta mycket p.g.a. av sina olika trosinriktningar. Irans nya pragmatiska ledare med president Khatami i spetsen, mobiliserade i början av 1998 en kvarts miljon man vid gränsen till Afghanistan och hotade att invadera landet. Detta efter att talibanerna dödat nio iranska diplomater. Talibanerna är oerhört shiafientliga, överallt där de drog fram gavs shiamuslimer tre val; att konvertera till sunniislam, att fly till Iran eller att dö. Denna dagsaktuella konflikt mellan Shia och Sunnimuslimer är något man sällan hör talas om, västvärldens medier målar ofta upp en bild om den muslimska världen som tätt sammanhållen enighet, en bild som definitivt inte är sann.


2. I Iran tog den islamiska fundamentalismen makten genom en, i alla fall inledningsvis, oblodig politisk revolution. Detta mycket p.g.a. att militären var passiv samt att shahen gav upp mer eller mindre frivilligt när han märkte att folket stod på Khomeinis och hans allierades sida. I Afghanistan kom fundamentalismen till makten genom en serie utdragna och blodiga inbördeskrig, vilkas rötter kan spåras tillbaka till den sovjetiska invasionen 1979. Som jag varit inne på ovan uppstod dock den religiösa fundamentalismen i båda länderna som en konsekvens av politisk och social dekadens.


3. En annan viktig skillnad som måste klargöras är den nivå av fundamentalism som de båda länderna utvecklade. Khomeinis islamiska republik var med dåtidens mått den mest radikala islamiska nationsbildning som världen hade skådat. Den bleknar dock i jämförelse med talibanernas Afghanistan, vars extremt bakåtsträvande styre inte är helt olikt Pol Pots Röda Khmerstyre i Kambodja på 1970-talet. Denna nivåskillnad belyser vikten av att tillämpa termen ”islamisk fundamentalism” på ett nyanserat och försiktigt sätt.
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