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Litteratur. Efter nitton 
år i exil reste 
författaren Azar 
Mahloujian tillbaka till 
sitt älskade Iran. 
Saknaden var lika 
stark som tröttnaden 
på exilen. Trots risken 
att gripas tog hon sig in 
i hemlandet, till det 
gamla hemmet, 
vännerna och 
landskapet, och för att 
åter få känna lukterna 
från ungdomen.

 - 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.

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.

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. 

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 

21:29:46
Patienter får 
ersättning för 
Vioxx

21:00:45
Sverige avvisar 
lägre vinskatt

18:59:46
En anhållen för 
krogmordet i 
Malmö

18:46:46
Pastorn vände 
församling-
en ryggen

  Utrikes (TT)

19:59:45
Ubåtsolycka 
leder till 
regeringskri-
s

19:22:45
Kambodjas 
kung tros 
abdikera

19:15:45
Irakisk milis 
lovar lägga ner 
vapnen

16:17:46
Saddam köpte 
inflytande för 
olja

 

http://www.nsd.se/index.php?artikel=126787&option=5&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e (2 of 3) [2004-10-07 21:24:04]

http://www.nsd.se/index.php?option=4&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=7&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=13&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=14&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=15&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=18&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=26&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=30&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=35&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?option=37&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=pryl&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.inorr.se/resor/
http://www.nsd.se/index.php?mitt=prodtest&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://app.easy-mapper.com/em_cgi/hsrun.exe/EasyMapper/mapxsite/kartnalen/mapxsite.
htx;start=HS_MapPage?code=2580652050001
http://www.jobbmatch.com/shared/cv/source/cv_start.hts?nav_to=no_logon,search,simple&search=type(1)+location(swe,239)+workarea()+heading(Lokala+jobb)+execute
http://morningstar.inorr.se/
javascript:void(0);
http://www.nsd.se/index.php?mitt=ttval&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=evenemang&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=grattis&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=vykort&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=lankar&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=sok&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=info&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=kontakt&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=kontakt&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2896&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2896&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2896&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2896&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2895&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2895&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2895&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2894&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2894&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2894&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2894&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2893&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2893&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2893&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=in&artikel=2893&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2718&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2718&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2718&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2718&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2718&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2717&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2717&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2717&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2717&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2716&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2716&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2716&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2716&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2715&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2715&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2715&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e
http://www.nsd.se/index.php?mitt=tt&ttid=ut&artikel=2715&PHPSESSID=08e39397f5167d0bb7e974f717357e7e


NSD - Norrländska Socialdemokraten - Norrbottens största dagstidning

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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