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Bevezetés

A 2008 tavaszán megtartott iráni parlamenti választások mind a Nyugat, mind a 
helyi lakosság megkülönböztetett érdeklődése mellett zajlottak le. A szavazást 
kísérő hírek és események sok tekintetben az elmúlt másfél évtizedben megtar-

tott referendumok sajátosságait is magukon hordozták, amelyek közül talán a külföldön 
is legismertebb a jelöltek nagy számban történő diszkvalifikálása volt. Ez a tény sokak 
számára eleve érdektelenné, a rezsim egyszemélyes propagandaakciójává alacsonyította 
az eseményeket, ám ez az iráni politikai rendszer félrevezető leegyszerűsítéséhez és a 
belpolitikai viszonyok félreértelmezéséhez vezethet. Bár való igaz, hogy az egykama-
rás képviselőház erőviszonyai az ország külpolitikájának és politikai berendezkedésének 
tekintetében vajmi kevés jelentőséggel bírnak, a négyévente megrendezett parlamenti vá-
lasztások – az önkormányzati és államfőválasztásokkal egyetemben – fontos szerepet 
játszanak Irán életében.

E bonyolult politikai intézményrendszerben a valódi döntések a háttérben, a nem vá-
lasztott testületek és posztok szintjén születnek, ám a szabadságjogok hiányától és a 
gazdasági nehézségektől szenvedő 70 milliós lakosság számára ezek a választások nyújt-
ják a csekély számú véleménynyilvánítás egyik lehetőségét. Mindenképpen hiba lenne a 
szomszédos közel-keleti rezsimekével összemosni az iráni szavazások jellegét, mivel ez 
utóbbiak esetében a politikai vita, a kampányok tematikája és hangvétele, de még a sajtó 
tevékenysége is összehasonlíthatatlanul szabadabb és élénkebb, gyakran teret engedve 
valódi érveknek és ellenérveknek, vitáknak. Iránban is vannak természetesen tabunak 
számító témák, mint a rendszer alapítójának számító Khomeini ajatollah személye vagy 
az általa kialakított és a mai napig a rendszer alapját képező velájat-e-faqíh (a vallásjogtu-
dós uralma) politikai ideológia bírálata. Ám ezeken túl szinte minden szabadon vitaható, 
kezdve az Irán–USA kapcsolatoktól egészen a politikai elit korrupciójáig. Ha széttekin-
tünk a világ diktatúráiban, azt láthatjuk, hogy csak az igazán érett autoriter rendszerek, a 
személyi kultuszon és az egyszemélyi karizmatikus vezetőkön túllépő struktúrák voltak 
képesek túlélni az alapítók halálát. Az iráni rendszer ilyennek számít; belső rugalmassá-
gát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Iráni Iszlám Köztársaság alapítójának halálát 
követően a hatalomváltás békésen, erőszakos eseményektől mentesen, a lakosság támo-
gatásával vagy passzív hallgatásától kísérten ment végbe. Ebből a szempontból érdekes 
kérdéseket vet fel, hogy a teheráni rezsim miként lesz képes megoldani a jövőre nyolcva-
nadik születésnapját ünneplő és a pletykák szerint sokat betegeskedő legfelső vezető, Ali 
Khámenei utódlását.

Az iráni választások vizsgálata – s így a jelen hírlevelünk tárgyát képező 2008-as 
parlamenti választásoké is – igyekszik rávilágítani arra, hogy az ottani belpolitika éppoly 
összetett és bonyolult, mint bármelyik európai országban. Különböző csoportok, frakciók 
és szövetségek nehezen áttekinthető struktúrája, amelyet átsző a vezető politikusok múlt-
ban gyökerező, szerteágazó érdekrendszere és kapcsolati hálózata. Reményeink szerint 
a tanulmány hozzásegítheti az érdeklődőket a politikai elit aktuális erőviszonyai vagy a 
lakosságot foglalkoztató legfontosabb problémák megismeréséhez.
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A válAsztások áttekintése

A 290 fős egykamarás parlament az iráni hatalmi struktúrában másodlagos jelen-
tőséggel bír. Első látásra egy „átlagos” parlamentnek tűnik, amelynek bizottságai 
vannak, nemzetközi egyezményeket ratifikál, törvényeket hoz, vagy az éves költ-

ségvetésről vitatkozik, s elméletileg még arra is joga van, hogy minisztereket távolítson 
el. A diktatúrákban megszokott „szavazógép” képviselőházakhoz képest sokkalta önál-
lóbb: itt valódi viták és interpellációk zajlanak. Bár az intézmény szerepe korlátozott, a 
képviselők állandóan élnek meglevő jogaikkal. Jó példa volt erre az a meglepetést keltő 
eset, amikor Ahmadinezsádnak egymás után három olajipari miniszterjelöltjét utasította 
vissza a saját táborához tartozó, konzervatív többségű parlament, mondván, a jelöltek 
szakmailag teljesen alkalmatlanok a nagy jelentőségű tárca betöltésére.

Az alkotmány értelmében a parlament minden döntése a 12 tagú Őrök Tanácsának jó-
váhagyásától függ. Az iszlám forradalom értékeinek egyik legkonzervatívabb védelmező-
jeként számon tartott testület tagjait – részben közvetlenül, részben közvetetten – a legfelső 
vezető, Ali Khámenei nevezi ki. A választások idején afféle OVB-ként is fungáló szervezet 
az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag minden, a parlament felől érkező reformkezdemé-
nyezést leállított, azt iszlám- vagy a forradalom értékeivel ellenesnek minősítve.

A négyévente megtartott iráni parlamenti választásokra két fordulóban kerül sor: a 
második alkalommal ott tartanak szavazást, ahol elsőre egyetlen jelöltnek sem sikerült 
megszereznie a szavazatok legalább 25 százalékát. Az első fordulóban a szavazók vi-
szonylag magas számban adták le voksukat (hivatalos adatok szerint a lakosság 60 szá-
zaléka), a második körben ez az arány 27 százalékra csökkent.1 A teheráni rezsim mindig 
nagy hangsúlyt fektet a magas részvételi arányra, hiszen ezzel részben igazolható a saját 
legitimitása. A népesség 60 százaléka 30 évesnél fiatalabb, és e választói csoportnak még 
akkor is jelentős beleszólása van a döntésekbe, ha 2008-ban a választási korhatárt 15-ről 
18 évre emelték.2

A jelöltek alkalmasságát is vizsgáló Őrök Tanácsa a korábbiakhoz hasonlóan, idén 
ismét nagy számban diszkvalifikálta az indulni szándékozókat. Mintegy 1700 – főként 
a reformereket támogató – indulót zártak ki a megmérettetésből (a képviselőjelöltek 
40 százaléka), mondván, elkötelezettségük az iszlám vagy az iszlám köztársaság felé 
megkérdőjelezhető.3

A választások eredményeként a konzervatív tábor megerősítette pozícióit a parlamen-
ten belül, a reformerek térvesztését pedig jól szemléltette, hogy az olyan, hagyományosan 
„bástyának” számító választási kerületben, mint Teherán, mindössze egy képviselői he-
lyet sikerült megszerezniük a harmincból.

1 „Conservatives dominate in Iran parliament run-offs”. ABC News, http://media.abcnews.com/
International/wireStory?id=4730300, 2008. április 26. (Letöltés ideje: 2008. május 2.)

2 Pam O’Toole: „Iran’s first-time voters split”. BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/ 
7291576.stm, 2008. március 12. (Letöltés: 2008. május 2.)

3 Scott Peterson: „In Iran Vote, Conservatives Set to Retain Power”. Christian Science Monitor, http://
www.csmonitor.com/2008/0314/p99s04-wome.html, 2008. március 15. (Letöltés: 2008. május 2.)
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A parlamenti választásokon mandátumot szerzett képviselők
politikai háttere

Választási szövetségek Első ford. Második ford. Összesen
Dzsebhe-je Mottahed-e 
Uszúlgeráján   90 27 117
Eteláf-e Farágír-e 
Uszúlgeráján   42 11

  
  53

Reformerek   35 11   46
Független jelöltek   40 29   69
Elismert vallási 
közösségek*     5   0     5
Összesen 208 82 290

* Az iráni alkotmány négy vallási kisebbségnek biztosít parlamenti helyet. Az örmények kettő, a zsidó, a 
zoroastriánus és az asszír-káldeus keresztény közösségek egy-egy helyet kaptak a képviselőházban.

Forrás: „Iran, Electrion Tracker”. Angus Reid Global Monitor,
http://www.angus-reid.com/tracker/view/28691/iran_2008. (Letöltés ideje: 2008. május 2.)

Az elmúlt két évhez hasonlóan, a kampány időszakában idén is a gazdaság teljesít-
ménye és a lakosság életszínvonalának alakulása állt a középpontban. A jelenlegi elnök 
mögött felsorakozó, a 2005-ös győzelmében is meghatározó proto-pártok és civil szer-
vezetek a Dzsebhe-je Mottahed-e Uszúlgeráján (Principalisták Egyesült Mozgalma) né-
ven létrehozott koalícióban indultak a referendumon. Velük szemben a magát progresszív 
neo-konzervatívként definiáló Eteláf-e Farágír-e Uszúlgeráján (Principalisták Progresszív 
Koalíciója) részben a reformerek, részben Ahmadinezsád bírálatával igyekezett szavazó-
kat gyűjteni. A két csoport együtt a képviselői helyek alig kevesebb mint kétharmadát 
szerezte meg, és ha nem ismernénk az előző, szintén konzervatív többségű parlament-
nek a kormánnyal és az államfővel szembeni meglepően kritikus viszonyát, azt is gon-
dolhatnánk, hogy Mahmúd Ahmadinezsád kényelmes támogatást és hátteret nyert az 
országgyűlésben.

Az ezredforduló óta folyamatosan visszaszoruló vagy inkább visszaszorított reforme-
rek két listát indítottak. Az Eteláf-e Eszláhtálebán (Reformisták Koalíciója) zászlaja alatt 
a két egykori államfő, Hásemi Rafszandzsáni ajatollah és Mohamed Khátami ajatollah 
hívei próbáltak támogatókat szerezni, az Etemád-e Melli (Nemzeti Bizalom) élén az egy-
kori házelnök, a populista baloldalt képviselő Mehdi Karrúbi hodzsatoleszlám állt. Hozzá 
kell tennünk, hogy a két lista tagjai között – s ez az iráni választásoknak reformer és kon-
zervatív oldalon egyaránt sajátossága – jelentős átfedések voltak, azaz egyes „húzónevek” 
mindkét névsorban szerepeltek. A független jelöltek – akiknek hovatartozását általában 
csak az első ülésszakot követően sikerül eldönteni – a mandátumok majd egynegyedét 
szerezték meg, így miként korábban, idén is jelentős csoportot képviselnek.
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A neokonzervAtívok sikerének előzményei

A Nyugat Khomeini ajatollah halála óta hajlamos úgy interpretálni az eseményeket, 
mintha Iránban egyfajta folyamatos erjedés menne végbe. Tény, hogy az olyan át-
politizált külpolitikai kulcskérdésekben, mint az USA–iráni vagy az izraeli–iráni 

viszonyrendszer, szinte semmilyen előrelépés nem történt ez idő alatt. Mégis, Hásemi 
Rafszandzsáni (1989–1997) pragmatikus, majd Mohamed Khátami (1997–2005) reform-
szellemű elnöksége idején sokat enyhült a rezsim zártsága, óriásit fejlődött a sajtószabad-
ság, enyhült a morális társadalmi kódex szigorúsága a közéletben, kiszámíthatóbbá vált 
a külpolitika, és a rezsim szinte teljesen feladta a sokat hangoztatott és az egész világon 
riadalmat keltő iszlám forradalom exportjára tett kísérletét.

A konzervatív oldal számára időbe tellett, amíg az 1990-es évek reformhullámára képes 
volt választ adni, újjászervezni magát és visszahódítani a választott intézményeket is. Ez 
a folyamat azóta tart, mióta a 2003-as önkormányzati választásokon többséget szereztek a 
túlzott modernizációval, a Nyugat felé nyitással és az erkölcsi normák lazulásával szem-
benálló csoportok. A neokonzervatív fordulatnak is nevezett folyamat betetőzése volt a 
2005-ös elnökválasztás, amikor három neokon jelölt közül a legkevésbé esélyes, de a leg-
inkább populista kampányt folytató Mahmúd Ahmadinezsád szerezte meg a hatalmat.4

Négy évvel az előző parlamenti választásokon aratott konzervatív siker után, 2008-ban 
igazából nem is az volt a kérdés, hogy megnyerik-e a választásokat, hanem hogy kinek 
sikerül erősebb pozíciókat szerezni az időközben megosztottá vált neokonzervatív tábo-
ron belül. A vita tárgyát a gazdaság állapota, illetve Ahmadinezsád államfő egyre inkább 
teljesíthetetlennek tűnő választási ígéretei képezik.

A kAmpány témájA: A gAzdAság

Az egykori teheráni polgármester 2005-ös győzelmének egyik oka – az állami bü-
rokrácia masszív támogatása mellett – a nehéz életkörülményekre kínált populis-
ta ígéretekben rejlett. Irán régóta a magas munkanélküliségtől, az ipar alacsony 

teljesítményétől, a magas állami szubvencióktól stb. szenved. A lakosság 40 százaléka a 
szegénységi küszöbön vagy az alatt élt, és egy 2003-as tanulmány szerint az egy főre jutó 
jövedelem csupán negyede volt a sah utolsó éveiben keresett összegnek!5

Ahmadinezsád megválasztása óta, ha lehet, a gazdaság csak még rosszabb állapotban 
van. Kapkodva hozott, átgondolatlan döntések, a szakmai helyett a politikai érdekek vezé-
relte törvények oda vezettek, hogy miközben az olaj ára évek óta igen magas, ennek hatását 

4 Az iráni neokonzervatívok előretöréséről és hátteréről l. Walter Posch: „Islamist Neo-Cons Take 
Power in Iran”, (Occasional Paper No 3, Ljubljana Institute for Security Studies, July 2005)

 www.iss.europa.eu/uploads/media/analy118_01.pdf, (Letöltés ideje: 2008. május 2.); Wagner Péter: 
„Neokonzervatív fordulat Iránban”. Egyenlítő, Vol. 3. No. 4. (2005). 39–44. o.

5 „Iran: Discontent and Disarray”. Middle East Briefing No 11, International Crisis Group, 15 October 
2003. 4. o.
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alig érzi az iráni lakosság. Az olajiparban utoljára a sah idején történtek fejlesztések (rész-
ben az országot érintő embargó hatása miatt), s miközben Irán a világ negyedik legna-
gyobb olajkitermelője, az elmúlt hónapokban a benzinfogyasztást korlátozni kellett. Az 
államfő első két éve alatt az olaj világpiaci ára majd 40 dollárt emelkedett, 120 milliárd 
dolláros bevételhez juttatva kormányt.6 Ez az összeg akkora, mint amivel Rafszandzsáni 
elnök nyolc év alatt gazdálkodhatott. Ám egy sor rossz döntés következtében az infláció 
megugrott, és jelenleg 19 (nem hivatalos adatok szerint 30) százalék körül van, miközben 
a magas élelmiszer- és nyersanyagárak a jelentős állami szubvenciók miatt óriási terheket 
rónak a költségvetésre.7

Ahmadinezsád a választások második fordulója előtt nagy beszédet tartott Qomban, 
ahol éles kirohanást intézett politikai riválisai ellen. A gazdaság állapotáért és az ígéretek 
nem teljesítése miatt a gazdaság irányításáért felelős vezetőket, az ország ellen hozott 
ENSZ-szankciókat okolta; magán kívül mindenkit hibáztatott, összeesküvésről, szabo-
tázsról beszélt.8 A második fordulóig hátralevő egy hét alatt leváltotta gazdasági minisz-
terét, aki ezután Iránban ritkán hallott kemény kritikával illette őt. Megszólalt Khámenei 
ajatollah bizalmasa, az immár több mint egy évtizede posztján levő Mahmúd Hásemi 
Sáhrúdi ajatollah is. Az igazságszolgáltatás teljes rendszerének vezetője igen ritkán nyi-
latkozik meg politikai kérdésekben, de ezúttal visszautasította a neki is címzett gyanúsít-
gatásokat és Ahmadinedzsád üres jelszavait, amelyekkel megpróbálta másokra hárítani 
saját ballépéseinek következményeit.9

BelpolitikAi erőviszonyok A 2009-es elnökválAsztás előtt

A 2008-as parlamenti választások talán leginkább elgondolkodtató eredménye a 
konzervatív tábor kettéválása volt. A 2005-ös elnökválasztáson több jelöltjük is 
indult, és közülük a „futottak még” kategóriában számon tartott Ahmadinezsád 

nyert. Akkori két versenytársa, Ali Laridzsáni és Mohamed Bákir Qálibáf az elmúlt évek-
ben nem állt be az új elnök mögé, hanem – a konzervatív oldalon maradva – igyekeztek 
önállóságukat megtartani. A 2006-os önkormányzati választásokon e csoport jelöltjei a leg-
több helyen képesek voltak legyőzni Ahmadinezsád híveit, bár ennek a belső ellentétnek 

6 Míg a kőolaj ára az 1990-es évek első felében 20 dollár körül mozgott, addig 2005-ben 56, 2006-ban 
pedig 66 dollár volt. Eközben az iráni kőolajexport kisebb ingadozásokkal az 1990-es évek eleje óta 
a 2700–2800 hordó/napos szinten maradt.   British Petroleum Statistical Review of World Energy,  
2007. június. 9., 11., 16. o. Azt is hozzá kell tennünk ezekhez az adatokhoz, hogy az elmúlt tíz évben 
az ország lakossága 60 millióról 70 millióra emelkedett.

7 Iraj Gorgin: „Firing Tightens Iranian President’s Economic Circle”. Radio Free Europe/Radio Liberty, 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2008/04/64d7c749-702c-4c8e-ae3f-bb0ae6c2a808.html, 2008. 
április 24. (Letöltés ideje: 2008. május 2.); Richard Baillie: „Economy key to Iran’s Majlis elections”. 
Middle East Business Intelligence, http://www.meed.com/features/2008/02/economy_key_to_irans_
majlis_elections.html, 2008. február 19. (Letöltés ideje: 2008. május 2.)

8 Farideh Farhi: „Ahmadinejad and the »System«”. Informed Comment: Global Affairs, http://icga.
blogspot.com/2008/04/ahmadinejad-and-system.html, 2008. április 17. (Letöltés ideje: 2008. má-
jus 2.)

9 „Iran judiciary chief slams Ahmadinejad »slogans«”. AFP, http://afp.google.com/article/
 ALeqM5gcr3PVk3iosE3BAvSZRF3V9HV2tw 2008. április 26. (Letöltés ideje: 2008. május 2.)
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akkor még kevesen tulajdonítottak jelentőséget.10 Laridzsáninak személyes konfliktusa is 
volt az államfővel, ami oda vezetett, hogy 2007-ben lemondott a legfontosabb iráni kül-
politikai döntéshozó testületben, a Nemzetbiztonsági Tanácsban betöltött titkári tisztsé-
géről. 2005 és 2007 között e poszt birtokosaként a nyugati világ Irán nukleáris ügyekben 
illetékes főtárgyalójaként ismerte őt meg.

A két egykori elnökjelölt – miközben ők maguk is az ezredforduló konzervatív fordu-
latának gyermekei – elutasítja annak az Ahmedinedzsád által folytatott populista, dema-
góg verzióját, s helyette egyfajta pragmatikus politikát képvisel. Ismerve korábbi politikai 
hátterüket, családi, kapcsolati hálójukat, valószínűsíthető, hogy jelentősebb intellektuális 
tőke és felkészültség áll mögöttük, mint a magát a „nép gyermekének”, az átlagember 
problémái iránt érzékenynek és a politikában kezdőnek számító (és néha úgy is viselkedő) 
államfő mögött. Laridzsáni régi politikuscsaládból származik, édesapja ajatollah, egyik 
testvére ismert matematikus, másik az Őrök Tanácsának tagja. Mohamed Bákir Qálibáf 
korábban Irán rendőrfőnöke illetve Teherán polgármestere volt.

A különállás a mostani parlamenti választásokon is fennmaradt, és a magukat immár 
pragmatista neokonzervatívként definiáló csoport képes volt jelentős számú képviselői 
helyet szerezni. Ha a jelenlegi államfőnek az elkövetkező egy év alatt nem sikerül enyhí-
tenie az iráni lakosságot szorító gazdasági terheken, a belső ellenzék a 2009-es választá-
son komoly eséllyel indíthat alternatív jelöltet vele szemben.

A 2005-ös választást a létminimum környékén élő, tradicionális világszemléletű irániak 
nyerték meg Ahmadinezsádnak. Amennyiben ez a réteg kiábrándul a jelenlegi államfő ígé-
reteiből, úgy az ideológiailag azonos oldalon álló pragmatikus neokonzervatívoknak – ha 
képesek lesznek egy közös jelölt indításában megegyezni – jó esélyük lesz rá, hogy elhódít-
sák szavazataikat.

10 Meir Javedanfar: „Majlis Elections – Ahmadinejad Splits Ranks With Right Wing Supporters”. The 
Middle East Economic and Political Analysis Company,  http://www.meepas.com/Ahmadinejad_
splits_ranks.htm, 2008. február 28. (Letöltés ideje: 2008. május 2.)
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