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Debat: Læserbreve 
Islamisme er totalitarisme  
Mehdi Mozaffari , Professor, dr.scient.pol.  
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet  
Mikkel Thorup er en modig mand. I artiklen »Dummere på verden« i Weekendavisen d. 22. juni 2007 angriber han tesen om islamisme som en ny form for 
totalitarisme . At forholde sig til den teses kompleksitet kræver et indgående kendskab til islams idéhistorie og politiske udvikling, et kendskab som Mikkel 
Thorup desværre ikke udviser. Ligeledes kræver diskussionen naturligvis, at man gør rede for sit teoretiske ståsted. Man må som minimum definere de 
nøglebegreber, som er udgangspunkt for analysen. Men i stedet for at konceptualisere totalitarismen har Thorup altså valgt en ikke-systematisk, 
nonchalant fremgangsmåde ved at citere et par fragmentariske elementer af den europæiske totalitarisme , såsom »statslig moderniseringsstrategi med 
militær oprustning, planøkonomi, massemobilisering«.  
Anskuet separat er disse elementer meningsløse. De bliver først meningsfyldte, når de placeres i forhold til et sammenhængende analytisk koncept. Man 
forstår heller ikke, hvor Thorup har den idé fra, at uden bureaukratisering er et regime ipso facto udelukket fra at blive kvalificeret som totalitært. I Thorups 
logik bliver det til, at eftersom islamismen ikke har accelereret bureaukratismen, så kan den ikke betragtes som totalitær.  
Når man angriber en anden forskers tese, må man i det mindste forholde sig til samme forskers definitoriske udgangspunkt, hvilket Thorup heller ikke 
besværer sig med. Jeg har allerede i flere af mine publikationer defineret islamisme som en »religiøst inspireret ideologi med en totalitær fortolkning af 
islam, hvis endelige mål er erobring af verden med alle midler.« Thorup skyder mig i skoene, at jeg skulle være ude på at »gøre religionen i sig selv 
totalitær«, hvilket jeg jo netop ikke gør – jeg taler ikke om religionen i sig selv, men om »totalitær fortolkning af islam« – altså en fortolkning blandt flere 
andre.  
Som definitionen også fremhæver, er islamismen ikke bare en religiøs bevægelse, men også en politisk ideologi. Derfor skal den naturligvis ikke beskyttes 
imod at blive analyseret efter samme parametre som andre politiske bevægelser. Men ifølge Thorup kan en bevægelse per definition ikke være totalitær, 
hvis den er religiøs – hvilket hermed giver islamistiske bevægelser et privilegium, ingen andre politiske bevægelser nyder godt af, nemlig at ligegyldigt hvad 
de finder på, er de på forhånd beskyttet mod en betegnelse som »totalitær«.  
Det undrer, at Thorup fornægter anerkendte forskeres studier af overlapning mellem totalitarisme og religiøsitet. For eksempel skriver professor Hans-
Jørgen Schanz i Totalitarisme : Venskab og fjendskab: »Det siger sig selv, at en totalitær stat enten må negere al religion og alle religiøse institutioner eller 
selv være baseret på religion.« Og han tilføjer, at der er »tegn på, at åbenlys ideologisk/religiøs totalitarisme i dag ser ud til at have vækstbetingelser i den 
muslimske verden.« Det fremgår heraf utvetydigt, at totalitarisme kan være baseret på religion, ligesom den kan opstå andre steder end i Europa.  
Mit bidrag til totalitarismeforskningen er blandt andet at videreudvikle Hannah Arendts totalitarisme -teori, som med fordel kan bruges som konceptuel 
ramme for forståelse af den islamistiske totalitarisme . Samtidig er det nødvendigt at udbygge hendes teoretiske apparat. Hannah Arendt beskæftigede sig 
med totalitarismer, som allerede var eller havde været statsformer. Hendes analyse kan derfor fint bruges på Den islamiske Republik i Iran. Men 
totalitarismen opstår ikke ud af det blå, den består af tre faser: først er det en ideologi, så en bevægelse, så en statsform. Det faktum, at de fleste 
islamistiske bevægelser i dag ikke råder over et statsapparat og derfor er nødt til at tilpasse sig nogle ydre spilleregler for at overleve, betyder ikke, at de 
ikke er totalitære.  
Islamismen er ifølge Thorup en radikal reaktion mod kolonialismen. Det er ikke forkert, men islamismen er ikke bare en reaktion mod den vestlige 
kolonialismes uretfærdigheder. Islamismens offerrolle spiller en vigtig funktion i opbygningen af fjendebilleder og legitimeringen af vold, præcis som i de 
europæiske totalitarismer. Bolsjevismen, nazismen og fascismen havde hver sin offerrolle: man var ofre for kapitalismen, imperialismen, borgerskabet, 
jøderne, Versailles-traktaten. Ligesom i de tre europæiske totalitarismer benytter islamismen sig af offerrollen til at legitimere en ekspansiv ambition. 
Islamismen får nemlig i høj grad sin næring og legitimitet fra de mest imperialistiske strømninger i islamisk idéhistorie.  
Bevægelsens ideologiske rødder går altså langt tilbage i historien og har intet at gøre med nutidig kolonialisme. Ved man ikke det, mister man blikket for 
årsagen til islamismens anti-vestlige anti-imperialisme. Det er ikke det imperialistiske princip, islamismen er imod. Islamister føler sig krænkede over, at 
imperialismen er vestlig, når den jo burde være muslimsk. Den moderne islamismes store teoretikere, såsom Hassan al-Banna, Sayyid Qutb og Mawdudi 
formulerer meget klart en imperialistisk utopi, som skal realiseres gennem kalifatets genopretning og globale ekspansion – man er her ikke langt fra 
kommunismens utopi.  
Det lader til, at disse afgørende nuancer ikke finder plads i Mikkel Thorups forenklede vision. Det er han dog ikke alene om. Før ham har Michel Foucault 
begået samme fejl. Foucaults disciple beundrede ham som den store diskursanalytiker, men han var selv komplet ude af stand til at tyde ayatollah 
Khomeinis diskurs. Han så i Khomeini en menneskenes »befrier«. Med udgangspunkt i en forenklet, for ikke at sige analfabetisk læsning, støttede han 
Khomeinis formørkede revolution, fordi den var anti-amerikansk. Foucault trak senere sin støtte til Khomeini tilbage, da det gik op for ham at 
menneskehedens »befrier« henrettede (også) homoseksuelle!  
Endelig beskylder Thorup mig af flere omgange for at have en politisk dagsorden, som når han siger, at »islamisme/totalitarisme-tesen er klart mere politisk 
end analytisk. Den tjener til at fordømme, ikke til at forstå eller undersøge.« Dette er en yderst alvorlig beskyldning over for en forsker, hvis første dyd må 
være at søge objektivitet. Betyder det, at fordi jeg flygtede fra ayatollahernes Iran, så må jeg ikke forske i islamisme , fordi det jo kunne være »politisk«? 
Hvad med Hannah Arendt, som flygtede fra nazisternes Tyskland og derefter skrev The Origins of Totalitarianism, er det så også bare »politisk« og ikke en 
akademisk diskussion værdig? Er Z. Brzezinski, medforfatter til Totalitarian Dictatorship and Autocracy nu diskvalificeret, alene fordi han er en polsk anti-
kommunist? Hvor langt ville totalitarismeforskningen være kommet i dag, hvis alle forskere, som selv havde lidt under eller var flygtet fra totalitære regimer, 
skulle sorteres fra, eftersom de jo kunne være »politiske«? Skal vi mon i dag nøjes med en vurdering af islamismen fra forskere, som aldrig selv har oplevet 
et islamistisk regime, eller for den sags skyld sat sig ind i islamisk idéhistorie, men som er forhåndsindtaget i islamismen, fordi den er anti-amerikansk? Er 
det mon ikke politisk?  
Mikkel Thorup har valgt at beklikke min forskning i Weekendavisen – ikke gennem en værdig diskussion af komplekse begreber, men ved brug af 
underlødige udbrud, såsom at islamisme/totalitarisme tesen kun kan »ekskludere fænomenet fuldstændig fra en rationel tankegang« og gøre os »dummere 
på verden«. Det står enhver frit for at vælge sit debatniveau. Hvorom alting er : internationalt anerkendte eksperter som Edgar Morin, Emilio Gentile og 
Roger Griffin har absolut ikke følt sig »dummere« efter at have stiftet bekendtskab med min forskning. Tværtimod. Disse tre er bare eksempler på 
eksperter, som har udtrykt deres beundring for islamisme -totalitarism-tesen, fordi den åbnede en horisont, de havde overset.  

 


