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anmeldelse
Sekulære ideer står trolig
sterkere i Iran enn i noe
annet muslimsk land, skri-
ver historikeren Nikki R.
Keddie. 

Om erfaringene med sharial-
over og geistlig styre har
underminert troen på at de
kan virke, så har Iran hatt
like dårlige opplevelser med
sine kontakter med utlandet.
Det upopulære Qajar-dynasti-
et (1796-1925) holdt seg så-
pass lenge ved makten takket
være alternerende støtte fra
Storbritannia og Russland.

I likhet med i Russland

har fronten i Iran gjennom
tidene vært mellom de kon-
servative tradisjonalistene
og de vestvendte modernis-
tene. Keddie skriver mye om
Reza Khan, den senere Reza
Shah; den nasjonalistiske
kosakkoffiseren som styrte
Iran 1925-41 og som forsøkte
å bli en persisk Atatürk. Han
ville modernisere Iran oven-
fra, men mislyktes blant an-
net fordi landet hadde liten
tradisjon for å adlyde sen-
tralregjeringen. Etterfølge-
ren, sønnen som vi bare
kjenner som «shahen», var
USAs mann. Hans eksentri-
siteter er blitt portrettert av
så forskjellige personer som
Oriana Fallaci og Ryszard

Kapuscinski, mens Nikki
Keddie nøyer seg med tørt å
bemerke at Irans regjerings-
sjef i 1975 sørget for at hans
egen selvbiografi ble trukket
tilbake, og at påstanden om
at bare fascistiske og kom-
munistiske land kunne være
ettpartistater ble fjernet.

I disse tider, da USA messer om
demokrati som eksportvare,
kan det være greit å minne
seg selv om det CIA-styrte
kuppet mot den kultiverte og
sentrumsorienterte advoka-
ten Mossadeq, som etter
valgseieren i 1950 nasjonali-
serte oljen før han ble styrtet
i 1953. Mossadeq hadde nok
en gang klart å samle de reli-
giøse og de sekulære, men
fikk ikke kontroll over de
shah- og USA-tro væpnede
styrker, og iranerne måtte
trekke den lærdom at mot-
stand mot imperialistene
ikke er nok for en varig koa-
lisjon. I ettertid er det muli-
gens bare kuppet mot Ar-
benz i Guatemala året etter
som er mer tragisk av CIAs
overgrep.

Den nye shahen beholdt
USAs uforbeholdne støtte
fram til oljekrisen i -73. Som
sin far forsøkte han å moder-
nisere Iran, men han møtte
opposisjonen (religiøs, mar-
xistisk, nasjonalistisk) med
stadig mer vold. Allerede fra
-63 hadde det vært samar-
beid mellom religiøse og na-
sjonalister både innen Iran
og i eksilmiljøer i utlandet,
og det var ut fra dette, i en
klassisk pre-revolusjonær
stemning preget av økte,
men uinnfridde forhåpning-
er, at selve mørkets fyrste i
Irans historie – Khomeini –
entret banen. 

Amerikanske Nikki Keddie er,
selv om hun er ganske tørr
og akademisk og ikke akku-
rat blander seg inn i dagens
debatt om Iran, klar på at
hun mener USA og andre
makter burde holde seg
unna Iran. Hennes nøktern-
het er så gjennomført at
denne leseren faktisk følte
at iransk historie inneholdt
vel få overraskelser. Kontro-
versielle saker, som gisselsi-
tuasjonen i USAs ambassa-
de i 1979-81 og Irangate
(contras-skandalen), blir
dessverre behandlet over
kun et par sider hver. Men
Keddie er ingen apologet på
vegne av eget land, for det
ties ikke om hvem som solg-
te kjemiske komponenter til
Saddam under krigen
mellom Iran og Irak.

Khomeini etterlot et Iran

med sterk sentralregjering,
men med store økonomiske,
sosiale og internasjonale pro-
blemer. De nye navnene på
den politiske himmelen har
vært «pragmatikeren» Rafs-
anjani og hans støttespiller
ayatollah Khamenei, mens
«reformatoren», president
Khatami, som riktignok har
introdusert noe mer frihet,
er blir kneblet av det konser-
vative Vokterrådet. Keddie
utreder ingen vei ut av den-
ne låste situasjonen, utover
at hun påpeker den utbredte
misnøyen som kom til syne i
studentopprørene nylig.
Hun hevder at nasjonali-
smen og kommunismen ut-
spilte sin rolle som opposi-
sjon på 70-tallet.

Diplomatiets verden kan noen
ganger virke mer enn en
smule bisarr, og et snev av
tøvær på 90-tallet resulterte
i brytelandskamp og at USA
hevet embargoen på to va-
reslag fra Iran, nemlig tep-
per og pistasjnøtter(!). Etter
9/11 har Iran hjulpet USA i
Afghanistan med støtte til
nordalliansen og oljeman-
nen Karzai. De har også
overgitt al-Qaida-mistenkte
til Saudi-Arabia, og ble der-
for sjokkert da Bush plas-
serte dem i «ondskapens
akse». Den britiske uten-
riksministeren Jack Straw
kalte det nylig «inconcie-
vable» at noen vestlig koali-
sjon skulle invadere Iran
med det første. Nikki Ked-
die støtter det syn at en
smule politisk finesse skulle
avstedkomme bedre resulta-
ter, og hun vet mer om Iran
enn de fleste.

Fredrik Giertsen, Cand. Philol.
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I år har ridderen til
Miguel de Cervan-
tes vært til hest i
400 år – og verden
er stadig ikke den
samme.

BØKER
Av Nils-Øivind Haagensen

Den blir kalt den første mo-
derne europeiske roman, og
ble for ikke lenge siden kåret
til verdens og tidenes beste
bok av hundre internasjonalt
kjente og anerkjente forfat-
tere (Doris Lessing, Salman
Rushdie, Nadime Gordimer,
Milan Kundera, Jon Fosse og
kompani). Første gang utgitt i
1605: boka om Don Quijote av
la Mancha, ridderen av den
bedrøvelige skikkelse. Med
sin lojale våpenbror Sancho
Panza, sitt edle øk av en hest:
Rocinante, og uoppnåelige,
umulige kjærlighetsobjekt:
Dulcinea del Toboso. Kjente
navn for mange. Kjente og
kjære. Ikke bare de hundre
internasjonalt utvalgte. «Don
Quijote» er, for å være en av
de absolutt store klassikerne,
også noe så sjeldent som en
folkekjær bok. Vi forfengelige
mennesker har det gjerne
med å skryte på oss å ha lest
de gamle klassikerne, men
når det gjelder «Don Quijote»
snakker de fleste av oss med
rent mel.

Så også forfatter Tove Nil-
sen.

Dimensjoner
– Ja, jeg leste den første gang
som ung studine, og hadde
den typiske motvillige hold-
ningen man har til de gamle
bøkene. Den er sikkert ikke så
medrivende som de vil ha det
til, tenkte jeg. Og: hva skal
man egentlig med en gammel
parodi på enda eldre ridderro-
maner? Men jeg tok feil. For
det er noe med «Don Quijote»,
noe jeg innbiller alle merker
seg når de leser den. Hvordan
forfatteren, Cervantes, under-
veis går bort fra sin opprinne-
lige plan om bare å skrive en
harselas på alle de prektige
ridderfortellingene om menn
til hest som bekjemper alt
ondt i verden i det godes

navn. Du merker hvordan
Cervantes’ distanse til perso-
nene forsvinner. Han skriver
seg etter ganske kort tid inn i
Don Quijote og Sancho Panza.
Og med en gang det skjer får
man en deilig, rar følelse av
ikke bare å lese en parodi,
men også en dypt alvorlig ro-
man, og en reiseroman, og en
røverroman. Jeg tror det er
alle disse planene som fasci-
nerer oss så. I tillegg til at den
faktisk er veldig morsom. Det
finnes en type scener her som
du ikke kunne funnet på selv,
ikke engang sett for deg om
du ikke hadde lest «Don
Quijote». Det er min desiderte
yndlingsroman.

Lærerikt
– Du nevnte røverromaner og
uten at jeg vet all verden om
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«Siden boka har så mange dimensjoner,
og en sånn friskhet, tror jeg man vil
lese den også om 100 og 200 år»

TOVE NILSEN, FORFATTER

Don Quij

«Khomeini mente
at den dømmende
makt innenfor
islam var begren-
set til Gud alene»

«Hun er klar på 
at USA og andre
makter burde
holde seg unna
Iran»
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