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Högaktuellt reportage – och vacker 
skildring av kvinnornas motstånd 

Tillbaka till Iran
Azar Mahloujian 
Atlas 2004

Ständigt detta Iran. Jag vet inte om det är 
att jag blivit mer uppmärksam, men jag 
tycker mig stöta på landet allt oftare i 
media. De visar iransk film på TV. De 
backpackers som känner sig utträngda av 
charterturisterna från Indien och Thailand 
börjar söka sig mot Teheran. Det finns en 
påtaglig nyfikenhet kring landet. 
På ett mycket lämpligt sätt har det då 
kommit en välskriven, personligt färgad 
reportagebok från Iran. Författaren, Azar 
Mahloujian, har inte varit i sitt hemland 
sedan hon tvingades på flykt för 19 år 
sedan, men tar nu det avgörande beslutet 
att resa tillbaka för att träffa släkt och 
vänner och återse sin ungdoms platser. 
Med sig har hon mycket av den exilkultur 
som hon utvecklat i sitt nya hemland 
Sverige – något av ett fördömande och ett 
avfärdande av allt som har med Iran att 
göra. 

Rädsla 
Hennes ankomst blir därmed ångestfylld: 
hon är rädd att bli gripen redan på 
flygplatsen. Hon oroar sig för sin klädsel, 
för vad hon säger till vem. Men ingenting 
händer. Hon märker att den bild hon 
skapat sig av landet är dåligt uppdaterad 
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och alldeles för ensidig. 
Visst finns det censur, en nyckfull 
byråkrati, skrattretande regleringar samt 
en beväpnad repression beredd till tortyr 
och mord att ta sig i akt för. Men samtidigt 
finns ett spel under allt detta – en 
modernitet som spricker fram under den 
teokratiska ytan. Parabolantenner, 
internet, popmusik och smink utgör en 
formidabel arena för att göra motstånd mot 
och visa sitt förakt för regimen. 
De skäggiga revolutionsgardisterna trängs 
tillbaka genom tusentals sådana små 
nålstick varje dag. Bara att gå hand i hand 
på gatan i Esfahan, att en ung kvinna 
kräver att få göra en pilgrimsresa till 
Mekka själv, att man låter håret sticka 
fram under huvudduken eller målar 
tånaglarna, rullar tillbaka mattan för 
mullorna. Varje vardagshandling blir till en 
politisk handling. Författaren upptäcker att 
det skett en långsam dekonstruktion av 
teokratin. 
Tillbaka till Iran är inte minst en skildring 
av hur kvinnorna förtryckts sedan 
fundamentalisterna tog över. Samtidigt 
visar författaren på ett tydligt sätt hur just 
kvinnorna samtidigt står för mycket av det 
mest effektiva motståndet; hur de blivit 
regimens akilleshäl. På ett naturligt och 
vinnande sätt hamnar kvinnorna i 
förgrunden av reportaget. 

Mullorna 
Då är bilden av revolutionen 1979 och dess 
utveckling mer grumlig. Vi får veta att 
shahens despoti, inkompetens och 
provokativa lyxliv utlöste berättigade 
protester som tvingade bort honom från 
makten. 
Sedan tog mullorna över. Men hur, och 
varför? Någonstans bar det iranska 
samhället på en struktur som gav 

http://www.internationalen.se/content.php?review.190 (2 of 3) [2004-12-30 20:12:30]

http://www.internationalen.se/news.php?item.128
http://www.internationalen.se/news.php?item.128
http://www.internationalen.se/news.php?item.128
http://www.internationalen.se/news.php?item.140
http://www.internationalen.se/news.php?item.140
http://www.internationalen.se/news.php?item.140
http://www.internationalen.se/news.php?item.139
http://www.internationalen.se/news.php?item.138
http://www.internationalen.se/news.php?item.138
http://www.internationalen.se/news.php?item.122
http://www.internationalen.se/news.php?item.122
http://www.internationalen.se/news.php?item.95
http://www.internationalen.se/news.php?item.95
http://www.internationalen.se/news.php?item.84
http://www.internationalen.se/news.php?item.84
http://www.internationalen.se/news.php?item.55
http://www.internationalen.se/news.php?item.55
http://www.internationalen.se/news.php?item.54
http://www.internationalen.se/news.php?item.54
http://www.internationalen.se/news.php?item.54
http://www.internationalen.se/news.php?item.53
http://www.internationalen.se/news.php?item.53
http://www.internationalen.se/news.php?cat.3
http://www.internationalen.se/news.php?cat.3
http://www.internationalen.se/content.php?review.cat.85
http://www.internationalen.se/content.php?review.cat.86
http://www.internationalen.se/content.php?review.cat.144
http://www.internationalen.se/content.php?review.cat.130
http://www.internationalen.se/content.php?review.cat.115
http://www.internationalen.se/content.php?review.192
http://www.internationalen.se/content.php?review.192
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.178
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.177
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.177
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.177
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.161
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.161
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.159
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.159
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.157
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.157
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.153
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.153
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.143
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.143
http://www.internationalen.se/content.php?insandare.143
http://www.internationalen.se/content.php?article.cat.0
http://www.internationalen.se/content.php?article.cat.122
http://www.internationalen.se/content.php?article.cat.121
http://www.internationalen.se/content.php?article.cat.119
http://www.internationalen.se/content.php?article.cat.148
http://www.internationalen.se/content.php?article.cat.120
http://www.internationalen.se/content.php?article.160
http://www.internationalen.se/content.php?article.147
http://www.internationalen.se/content.php?article.152
http://www.internationalen.se/content.php?article.151
http://www.internationalen.se/content.php?article.151
http://www.internationalen.se/content.php?article.150
http://www.internationalen.se/content.php?article.150
http://www.internationalen.se/content.php?article.125
http://www.internationalen.se/content.php?article.125
http://www.internationalen.se/content.php?article.149


Internationalen: Högaktuellt reportage – och vacker skildring av kvinnornas motstånd

Tillbaka till Iran: 
Högaktuellt 
reportage – och 
vacker skildring 
av kvinnornas 
motstånd
Med uppenbar känsla 
för stil: ett reportage om 
manlighet: 
Läsvärt för män 
som vantrivs
Med skälvande tårar: 
Surrealistiskt 
Island under kalla 
kriget
Mitt första liv: 
Inspirerat från 
Bjärme till 
Rivieran
Vad hjälper? Vägar till 
återhämtning från svåra 
psykiska problem : 
Om vägen tillbaka
Brand nr 4/04: 
Nytt nummer av 
Brand
Rött guld : 
Bara en stark 
klaustrofobisk 
känsla
Mot väggen: 
Drastiskt och 
vackert om 
olycklig kärlek
Nattens grymma 
stjärnor: 
Små glimtar av 
vansinne

Bröd:
Hurtbullar à la 
gubbdjävel
Vegetariskt:
Fettdrypande 
Zucchini à la 
gubbmage
Dryck:
Liten fylla utan sprit

revolutionen dess logik – men frågan varför 
dessa hatade fundamentalister kommit i 
maktställning och hur de kunnat behålla 
sitt grepp om Iran i över tjugo år lämnas 
obesvarad. Därmed går det inte heller att 
ta ut någon kompassriktning om vart Iran 
egentligen är på väg. 
Å andra sidan är det antagligen för mycket 
begärt. Tillbaka i Iran är både en 
undersökning av vad det innebär för 
identiteten att leva i exil, ett högaktuellt 
reportage från Iran och en vacker skildring 
av kvinnornas motstånd mot diktaturens 
moralpolis. Det är gott så. 
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