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- Trycket på Iran är mycket starkt
och det har blivit sämre i landet,
säger Azar Mahloujian.
- Jag hade drömt om hemlandet så länge och suckat. Det
kunde inte fortsätta så, säger Azar Mahloujian när vi ses på en
restaurang i centrala Luleå under tisdagen, några timmar innan
hon ska tala om sin nya bok Tillbaka till Iran på Lillan.
I den beskriver hon ett Iran där en ny gräsrotsrörelse har vuxit
fram med generationen som växt upp efter revolutionen och
ett land där folket försöker finna vägar för motståndet mot
regimen. Ett mostånd som är befriat från våld, då man fått nog
av blodsspillan efter kriget mot Irak under 80-talet. Motståndet
kan ta sig subtila uttryck, som nagellack eller färgat som
sticker fram under huvudduken och på så sätt undergrävs
moralpolisens lagar och normer.
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Boken har fått fin kritik för att den ger en mer nyanserad bild
av Iran, än de gängse nyhetsrapporterna. Men Mahloujian
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beskriver också svårigheterna med att komma tillbaka och inse
att man är en främling i sitt eget hemland och hon fick ändra
sin exilbild av hemlandet och acceptera att det förändrats
under hennes frånvaro.
- Det var svårt att komma tillbaka. Sorgligt på många sätt.
Mina föreställningar och gamla bilder från ungdomen var fel.
Jag hade på något sätt mumifierat allt, men huset jag bodde i
för nitton år sedan var förstås slitet och människornas liv är ett
annat idag än det var när jag lämnade Iran, säger hon med en
allvarlig min.
- I Iran skrattar de åt oss som lever i exil när vi kommer med
våra idéer om hur landet ska förändras. Det var en läxa för
mig. Man måste vara ödmjuk och inte tro sig kunna allt om
hemlandet. Man måste lära om sig igen och igen. Det är folket
som bor i landet som måste hitta en lösning för framtiden,
medan vi som bor i exil bara kan stödja dem, säger hon.
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Azar Mahloujian flydde från Iran i rädsla för den nya regimen
efter Shahen. Hon satt i styrelsen för det iranska
biblioteksförbundet som stred för yttrandefriheten, vilket gick
stick i stäv med Khomeinis politik och Azar Mahloujian sågs
som ett hot mot regimen. Men att det gick så illa för
Mahloujian är något av en ödets ironi, eftersom hon och
många andra stödde revolutionen mot den USA-vänlige och
korrumperade diktatorn.
- Vid revolutionen blev det som det blev. Vi var en folkrörelse
som var förenade i ett nej mot shahen, men vi hade inget ja
som vi enades kring. Vi hade inga demokratiska institutioner i
ryggen eller partier som kunde ta över. Och den regim som
sedan tog makten blev tyvärr värre än shahen. Det var bittert
eftersom det var många som hade stora förhoppningar på
revolutionen och det var många som förlorade väldigt mycket
då, säger Azar Mahloujian.
Den ”demokrati” som finns i landet idag räcker knappast till.
Kandidaterna som får ställa upp i ”valet” har sorterats fram
utifrån hur väl de stämmer överens med mullornas intentioner
och den sittande presidenten Khatami har förlorat sitt stöd
bland folket, trots att han fick 20 miljoner röster vid det förra
valet.
- Folk går och röstar eftersom de vill utnyttja varje möjligt
utrymme för demokrati och många talar om och drömmer om
en sekulär ordning. De som talar om det är främst
intellektuella och vissa tidningar. Men man kan hamna i
fängelse för det och advokater som försvarar journalister som
propagerat för ett sekulariserat statsskick kan också fänglsas.
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Med den nya generationen, som trots ett helt liv av
indoktrinering börjat göra motstånd, ser Mahloujian ett nytt
hopp för Iran. 60 procent av befolkningen är under 30 år och
många av dem studerar vid universitet, vilket ofrånkomligen
lett till ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt som spillt
över på det politiska tänkandet. Och landet svåra ekonomiska
läge, med en hög arbetslöshet för landets unga befolkning har
spätt på missnöjet med regimen.
- Det första man lär sig på ett universitet är att fråga sig
”varför” och de unga känner ett samhällsansvar. Trots att de är
indoktrinerade i mullornas tänkande sedan barnsben är det de
som gör motstånd och demostrerar. De är hoppet för Iran.
Folket har fått nog av regimen och det växer en rörelse
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underifrån som verkar genom ickevåldsprinciper.
Men om en ny revolution skulle sluta lyckligare än den förra
vågar inte Mahloujian spekulera i. Läget för Iran är känsligt.
Mycket pågår inom landet, men det är också trängt utifrån,
omgivet av USA på alla fronter - i Irak, Afghanistan, Turkiet
och via det internationella atomenergi organet IAEA.
- Trycket på Iran är mycket starkt och det har blivit sämre i
landet. Det är fler arresteringar och landet är inte stabilt. Men
jag tror inte på att göra som USA gjort i Irak - att tvinga fram
demokrati genom odemokratiska metoder. Det irakiska folket
borde ha fått störta Saddam. Dessutom skulle många i Iran se
en befrielse från diktaturen genom USAs försorg som en
skam. Vi får nog hålla tummarna för ickevåldsrörelsen. De har
det svårt, men tack vare dem jag är mer hoppfull för Irans
framtid än innan jag åkte dit.
PATRIK BOSTRÖM
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