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Inget hopp om förändringar i Iran

I fredags avslutades det iranska presi-
dentvalet. 

Något val i dess riktiga bemärkelse 
är det dock inte; kandidaterna är sedan 
tidigare godkända av det mäktiga väktar-
rådet och samtliga är helt och hållet lo-
jala gentemot den islamiska republikens 
konstitution. 

Trots det, och det faktum att Iran är en 
brutal teokratisk diktatur, pratar idag me-
dia och vissa västerländska politiker, efter 
valet av Rohani till president, om ”hopp” 
och ”förändringar” i Iran.

Ett hån mot det iranska folket!

Ofta vill västvärlden prata om ett Iran 
delat mellan ”reformister” och ”konser-

vativa”. Det är på hög tid att göra upp 
med den bilden. I Ayatollornas Iran är 
det den andlige ledaren Ali Khamenei 
som har det sista ordet i landets politik, 
enligt landets konstitution kapitel 8, ar-
tikel 110. 

Presidenten agerar utifrån de riktlin-
jer och de ramar som Khamenei sätter 
upp. Således är det högst märkligt och 
bekymrande att nämna ”hopp” och ”för-
ändringar” i samma mening som Iran när 
samma person som hade makten igår, 
den andlige ledaren, har makten idag.

Vidare har vi sett både ”reformister” 
och ”konservativa” vid makten. Sedan 
1989 har två av Irans tre presidenter varit 
så kallade reformister; Rafsanjani och 
Khatami. Den tredje är den ökända Ah-
madinejad. 

Inga förändringar syntes under några 

av dessa herrars styre vad det bekommer 
iranska folket. Avrättningar, tortyr och en 
massiv stöd till den internationella isla-
miska terrorismen har varit grundläggan-
de hos samtliga tre. Skillnaden har varit 
att just när Khatami var president, var det 
inte läge för radikalism à la Ahmadinejad.

Med Rohani vid rodret har nu väst-
världen ytterligare en gång fått en leende 
mullah som klär sig finare än vad Ahma-
dinejad gör, och det må även vara så att 
han efter order från den andliga ledaren 
intar en mjukare hållning mot västvärl-
den, men det iranska folket fortsätter att 
brinna i det helvete som skapades för 
dem 1979.

Närmare 50 miljoner iranier kunde 
rösta under fredagens val. Enligt regimen 
var det drygt 72 procent som deltog i 
valet. 

Trots att Teheran är experter på att 
manipulera statistik, köper jag för en-
kelhetens skull denna siffra, även om 
det förmodligen var betydligt färre som 
röstade. 

I den islamiska republiken Iran får man 
en stämpel i sina handlingar om man 
röstar, och kan inte en sådan stämpel 
uppvisas, blir det inga universitetsstudier 
eller jobb. Trots detta valde 28 procent 
av landets röstberättigade att bojkotta 
islamisternas ”val” och visade därmed sitt 
tydliga motstånd mot regimen.

Västvärlden borde lyssna till de miljo-
ner iranier som tvingades till valurnorna 
och de närmare 14 miljoner iranier som 
var modiga nog att vägra rösta i fredagens 
charad. Vi har hört deras röst, har ni?

Ardavan Khoshnood
Ordförande Föreningen för Demokrati i Iran
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Dyrt med blankettmisstag
Enligt Transportstyrelsens 
bestämmelser skall yr-
kesförare bedömas medi-
cinskt om fortsatt lämplig-
het för körkort med högre 
behörighet vart femte år. 
Detta är bra!

Mindre bra är följande, 
taget ur verkligheten, där 
den Moderatstyrda al-
liansen har ansvaret för 
att vårdsektorn skall vara 
smidig och lätt tillgänglig.

I god tid, i september 
2012, nio månader innan 
behörighetstiden går ut 
kontaktades vårdcentralen 
för tid hos distriktsläkare. 

Fick svaret: ”Du kommer 
att få en kallelse”. Ok!

När ingen kallelse kom-
mit efter fyra månader, i 
januari 2013, togs kontakt 
med verksamhetschefen 
på vårdcentralen. Då blev 
det fart och efter två da-
gar fanns det tid hos en 
doktor, som gjorde de 
undersökningar som krävs 
och utfärdade ett positivt 
utlåtande. Detta skickades 
till Transportstyrelsen för 
bedömning.

Sista veckan i maj kom 
brev från myndigheten, att 

läkarintyget skrivits på en 
inaktuell blankett och att 
det nu krävs en ny läkar-
undersökning eftersom 
den tidigare nu är mer än 
två månader gammal. Nytt 
intyg skall vara Transport-
styrelsen tillhanda senast 
24 juni. Ny tid på vårdcen-
tralen och ny undersök-
ning 27 juni.

Varje läkarundersökning 
av detta slag kostar 650 
kronor och frikort gäller 
inte!

Tid är pengar!
Magnus Norrlin

Malmö

Överkorsade bilder på Ayatolla Ali Khamenei vid en protestaktion i Paris under tidpunkten för valet i Iran.  FOTO: FRANCOIS MORI/SCANPIX

Felaktiga blanketter vid medicinsk bedömning för yrkesförare kan ställa till det. 
 FOTO: ERLEND AAS/SCANPIX


