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Ablaka Gergő – Wagner Péter                                  Jubileumi elnökválasztás

2009. június 12-én köztársasági elnökválasztást tartanak Iránban. Szám szerint ez lesz 
a tizedik az Iszlám Köztársaság megalakulása óta. E jubileumi voksoláson eldől, hogy 
Mahmud Ahmadinezsád marad-e újabb négy évig az államfő, vagy – a szélesedő kritikát 
és a növekvő elégedetlenséget meglovagolva – valamely kihívója kerül az elnöki székbe. 

Ahmadinezsádnak három (egy konzervatív és két reformpárti) ellenféllel kell megmér-
kőznie. A korábbi választásokkal szemben, ezúttal nincs egyértelmű esélyes: mind a ha-
talmi elit, mind az ellenzék megosztott. A voksolás legfőbb kampánytémája az ország gaz-
dasági helyzete és teljesítménye, de legalább ennyire fontos napirendi pont a Nyugattal 
és az Egyesült Államokkal való kapcsolatok jövőbeli alakulása is. A 2008-as parlamenti 
választásokhoz hasonlóan, a jelöltek most is a legmodernebb technikák segítségével, a 
Nyugaton ismert színes és élénk kampány során igyekeznek mobilizálni a szavazókat. 
Televíziós viták, szimbólumok használata és a választói csoportokra szabott politikai 
marketing jelzi, hogy noha a szavazás az iráni politikai felépítmény jellegéből adódóan 
nem hozhat lényeges változást az ország stratégiai céljait tekintve, a hangnem és a hang-
súlyok változása akár pozitívan is befolyásolhatja az ország nemzetközi kapcsolatait.

Elnöki pozíció és Elnökválasztási procEdúra

A köztársasági elnöki tisztségben bekövetkező személycsere mindenképpen látvá-
nyos és fontos esemény Iránban. Az iszlám köztársaság hatalmi felépítményében 
az államfő – a Legfelsőbb Vezető után – a második legjelentősebb szereplőnek 

számít; az ország sorsát érintő stratégiai kérdésekben mellékszereplő ugyan, viszont 
annak napi irányításában, a gazdaságpolitikában, az állami intézmények élére történő ki-
nevezésekben vagy a költségvetés meghatározásában szinte ugyanolyan szerepet játszik, 
mint a nyugati parlamentáris demokráciában a miniszterelnök.  

Az iráni köztársasági elnököt a tizennyolcadik életévüket betöltött szavazópolgárok 
(jelenleg közel negyvenhatmillió fő) közvetlenül választják meg. Így ez a legerősebb le-
gitimációval rendelkező intézmény az Iszlám Köztársaságban. A kétfordulós, minősített 
többségi rendszerben zajló államfőválasztást 1989-ben vezették be, és ez idáig minden al-
kalommal sikerült a hivatalban levő elnöknek újraválasztatnia magát. (Az alkotmány  ér-
telmében egy elnök legfeljebb két egymást követő ciklusban vezetheti az országot.)  Eddig 
mindössze egyszer, 2005-ben volt szükség a második forduló megtartására is. 

A többjelöltes küzdelem egyfelől lehetőséget teremt arra, hogy a társadalmi igé-
nyek valamelyest becsatornázódjanak a döntéshozatalba, másfelől intézményesíti a po-
litikai eliten belüli frakciók küzdelmét.1 A jelöltek alkalmasságáról a nagyhatalmú Őrök 
Tanácsának van joga dönteni. E (nem választott személyekből álló) testület jelentette az 
elmúlt évtizedben a reformprogrammal fellépő politikusokkal szembeni legfontosabb szű-
rőt. A jelenlegi elnökválasztásra négyszázhetvenöt kandidálóból csupán négynek hagyta 
jóvá a beadványát. A komolytalan jelöltek mellett diszkvalifikálta például az összes (több 
mint  negyven) női jelentkezőt is.2

1 William O. Beeman: „Elections and Governmental Structure of Iran”. The Brown Journal of World 
Affairs, Vol. 9. No. 1. (2004). 1–13. o.  

2 A jelöltséget bejelentők között volt fogorvos, teherautó-sofőr és egy tizenkét éves kisfiú is. „Iran’s 
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A választások lebonyolítása a Belügyminisztérium irányítása alatt történik és az Őrök 
Tanácsa ellenőrzi. Mindkét szervezet vezetői a jelenlegi államfő legvérmesebb támogatói 
közé tartoznak. Ráadásul a helyi szinten jelentős jogkörökkel és ha szükséges, „meggyő-
ző erővel” rendelkező tartományi kormányzókat is Ahmadinezsád nevezte ki. A válasz-
tási csalások gyanúja minden alkalommal felmerül, de eddig sosem bizonyosodott be 
(egyébként is kérdéses lenne, miként győzhettek korábban a reformerek a választásokon). 
Az idei kiélezett helyzetet jól jellemzi az a „leleplező” levél, amit a Belügyminisztérium 
néhány állítólagos munkatársa juttatott el a legfontosabb állami vezetőkhöz, s amiben 
többek között az áll, hogy az államfő szellemi vezetője, Mohammad Taqi Meszbáh Jazdi 
ajatollah egy titkos fatvában – a Korán egyik versére hivatkozva – felhatalmazást adott 
volna híveinek a választási csalásra.3

A választáson – a jelöltek korlátozott száma ellenére – igazi versengés folyik. Bár a 
kampányra kevés idejük van, s a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályozások is igen 
szigorúak, mégis színes és aktív választási hadjárat folyik Iránban. A reformpárti Mehdi 
Karrubi például a Koránból vett – és Barack Obama elnöki kampányára rímelő, a „válto-
zásról” szóló – idézettel igyekszik mobilizálni támogatóit,4 miközben Ahmadinezsád az 
„Igen, meg tudjuk csinálni!” szlogennel kampányol. A kampánytémák és -eszközök soha 
nem látott sokszínűséget mutatnak. Mint arra N. Rózsa Erzsébet rámutat, egyre nagyobb 
szerepet kaptak a jelöltek feleségei, éles, személyeskedéstől sem mentes televíziós viták 
zajlottak a jelöltek között, és a Facebookon is folyt a hívek toborzása.5 Emellett természe-
tesen olyan állandó témák is felbukkantak, mint a kisebbségek és a nők helyzete, a gazda-
ság szerkezeti reformja, vagy éppenséggel a „Nagy Sátánnal” való kapcsolatok kezelése. 
Khomeini ajatollah elvei azonban továbbra is „tabutémának” számítanak. 

JElöltEk és programok: háromfélE kritika?

Mahmúd Ahmadinezsádnak – az Őrök Tanácsa által végzett „szelektálást” kö-
vetően – három kihívója lesz a júniusi elnökválasztáson, akik közül azonban 
senki sem számít „új arcnak” a forradalmi rezsimben: Mir-Hoszein Muszavi 

az 1980-as évek miniszterelnöke, Mehdi Karrubi a reformpárti parlament házelnöke, míg 
Mohszen Rezai a Forradalmi Gárda Csapatok főparancsnoka volt. A gazdasági félreter-
vezés és a külpolitikai melléfogások miatt mindhárman vehemensen támadja a jelenlegi 

»Election Clowns« Seize Spotlight”. Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/Irans_Election_
Clowns_Seize_Spotlight/1734957.html, 2009. május 19. A tanulmányban szereplő összes internetes 
cím elérhető volt 2009. június 10-én.

3 Furcsamód, ezt a leleplező hírt azóta egyetlen egy nyugati média sem vette át, és Iránban sem kavart 
semmilyen vihart az állítólagos levél. „Open Letter: Fatwa Issued for Changing the Vote in Favor of 
Ahmadinejad”. tehranbureau.com, http://tehranbureau.com/2009/06/07/fatwa-issued-for-changing-
the-vote-in-favor-of-ahmadinejad/, 2007 június 7.

4 „Iranian Presidential Candidate Borrows Change Slogan from Koran”. Radio Free Europe, http://www.
rferl.org/content/Iranian_Presidential_Candidate_Borrows_Change_Slogan_From_Koran/1618500.
html, 2009. április 29.

5 N. Rózsa Erzsébet: „Elnökválasztási kampány Iránban”. MKI Gyorselemzés, No. 15. (2009). http://
www.hiia.hu/index.php?oldal=23&kep=2&gyors=15, 2009. június 8.
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államfőt; programjuk, ideológiai kötődésük és támogatói bázisuk azonban igencsak elté-
rő. Muszavi magát fundamentalista reformernek tekinti, Karrubi az egyetlen reformpárti 
képviselőként indul, miközben Rezai extábornok a politikai paletta ennek ellentétes pó-
lusát képviseli.6

A jelenlegi iráni belpolitikai helyzetben mind a konzervatív, mind a reformer tábor 
igen megosztott. Az előbbi oldalon már az 1997-es elnök- és a 2000-es parlamenti válasz-
tási vereség után nagy átrendeződés következett be. A politikusok első generációja lassan 
háttérbe vonult, új, fiatalabb arcok kerültek a reflektorfénybe, és egy ideológia megújulási 
folyamat is elindult. A szakirodalomban gyakran neokonzervatív névvel jellemzett cso-
port már szekuláris háttérrel és – szemben elődeivel – a jellemzően fiatal iráni társadalom 
nyelvén igyekezte vonzóvá tenni az iszlám köztársaság morális értékrendszerét.7

A magukat principalistáknak nevező neokonzervatívok a biztos parlamenti többség és 
az államfői poszt birtokában sem egységesek. Alapvetően két jelentősebb táborra oszt-
hatók: az egyiket a jelenlegi elnök és a társadalom egyszerűbb, szegényebb rétegeiből 
származó támogatói alkotják; a másik egy progresszívabb, gazdasági kérdésekben kevés-
bé populista, a politikai elithez ezer szállal kötődő konzervatív közösség.8 Az ő jelöltjük 
Mohszen Rezai, a Forradalmi Gárda egykori főparancsnoka, aki a másik két jelölthöz 
hasonló intenzitással bírálja kampányában Ahmadinezsádot. Annak ellenére, hogy a 
szavazatok egy részét el tudja majd hódítani konzervatív riválisától, a győzelemre nincs 
esélye.  

A vetélytársak közül Mir-Hoszein Muszavi számít a legesélyesebbnek. Ő az elmúlt 
évtizedekben távol tartotta magát az aktív politizálástól, s így kevésbé „használódott el”. 
Komoly társadalmi megbecsülésnek örvend, amit még a miniszterelnöksége idején (1981–
1989) mutatott gazdasági hozzáértésével és szervezőképességével alapozott meg. Ugyanis 
az iraki–iráni háború legnehezebb éveiben is biztosította az országban az alapvető szol-
gáltatásokat. Gazdaság- és külpolitikai  kérdésekben állandó konfliktus volt közte és az 
akkori államfő, a jelenlegi Legfelsőbb Vezető, Ali Khámenei ajatollah között.9 (A forra-
dalom vezetőjének, Khomeini ajatollahnak a halála után a politikai rendszert némiképp 
átszervezték, a miniszterelnöki poszt megszűnt, feladatkörei átkerültek az államfőhöz.)

Muszavi nem tartozik egyik jelentős reformer szervezethez sem, de jó kapcsolatot ápol 
velük és egyes konzervatív közösségekkel is. Kampányában igyekszik ezt kihasználni, 
s motiválni az amúgy is a gazdasági témák mentén szavazó iráni polgárokat. Kritikája 
azonban nemcsak az elnök gazdaságpolitikája ellen irányul; a mérsékelt politikus a több 
munkahely, a gazdaság átláthatóbbá tétele mellett zászlajára tűzte a szabadságjogok 
érvényesülését és a külpolitika racionalizálását is. Kampánykörútja során több ízben 

6 Golnaz Esfandiari: „Four Candidates Approved to Run in Iran’s Presidential Vote”. Radio Free 
Europe, http://www.rferl.org/content/Four_Candidates_Approved_To_Run_In_Irans_Presidential_
Vote/1735949.html, 2009. május 20.

7 Walter Posch: „Islamist Neo-Cons Take Power in Iran”. Ljubljana Institute for Security Studies 
Occasional Paper, No. 3. (July 2005), www.iss.europa.eu/uploads/media/analy118.pdf.

8 Wagner Péter: „A 2008-as iráni parlamenti választások”. MKI-tanulmányok, No. 18. (2008). http://
www.kulugyiintezet.hu/MKI-tanulmanyok/T-2008-18-Wagner_Peter-Irani_valasztasok.pdf, 5–6. o.  
2008. május 29.

9 Wilfried Buchta: Who Rules Iran? Washington DC – New York: WINEP – Konrad Adenauer Stiftung, 
2000. 22. o.
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is támadást intézett a túlzott erkölcsi szigor és konzervativizmus ellen, miközben nem 
mulasztotta el bírálni Ahmadinezsád túlontúl konfrontatív külpolitikáját sem. Az újra-
indulását bejelentő Mohamed Khátami is jobbnak látta végül visszalépni és Muszavit 
támogatni, hogy ne ossza meg még jobban a reformerek táborát.10 Az egykori miniszter-
elnök hátrányaként azt szokták felemlíteni, hogy a fiatalok körében kevésbé ismert, és 
egyáltalán nem számít karizmatikus személyiségnek.11

Mehdi Karrubi az egyetlen nyíltan reformpárti és az egyetlen vallási háttérrel rendel-
kező jelölt. Korábban már többször is indult elnökválasztásokon (emiatt gyakran titulálják 
„örök indulónak”). 2005-ben alig két százalékkal maradt le Ahmadinezsád mögött, ezzel 
harmadik lett az első fordulóban (és így nem indulhatott a másodikban).  A hetvenkét 
éves veterán politikus kampányában a változásra helyezi a hangsúlyt, Muszavi mellett ő 
is keményen bírálja az elnök elhibázott kül- és gazdaságpolitikáját. Többek között annak 
a holokauszttal kapcsolatos kijelentéseit kritizálja, s azt a túlontúl agresszív Izrael-ellenes 
retorikáját, amely véleménye szerint ártott az ország imázsának, és aláásta Irán pozícióit 
a nemzetközi színtéren. A reformpárti jelölt többször is vezetésre képtelennek nevezte 
a köztársasági elnököt, a Forradalmi Gárdát pedig a választásokba való beavatkozással 
vádolta meg. Míg Muszavi a városi lakosság, különösen az értelmiség és a középosz-
tály körében népszerű, Karrubi néhány vidéki körzetben és a diákok közt bír komoly 
támogatással.12

Le Lehet-e győzni AhmAdinezsádot?

Az elnökválasztás végkimenetelét alapvetően két kérdés fogja meghatározni. 
Egyfelől, hogy a konzervatív tábor egységesen szavaz-e majd, vagy Rezai a 
konzervatív oldalról és Muszavi a politikai centrumból képes lesz-e elegendő sza-

vazatot elhódítani Ahmadinezsádtól. Másfelől, hogy mekkora lesz a választási részvétel: 
sikerül-e az apátiába süllyedt reformpárti támogatókat mozgósítani és jelentős szavazati 
arányt elérni.13 

Ahmadinezsád a széles körű kritika s a növekvő elégedetlenség dacára bizakodva 
tekinthet a jövőbe, hiszen komoly esélye van arra, hogy újraválasszák. (Eddig valamennyi 
iráni elnöknek sikerült a duplázás!) Hivatali pozíciójának köszönhetően számos előnyt 
élvez a kampány során, így például míg vetélytársai csak korlátozottan juthatnak szereplési 
lehetőséghez, az elnök minden állami rendezvényt felhasználhat a választási hadjáratához, 
ráadásul az erőszak-apparátus is a rendelkezésére áll. A tudományos eredmények és a 
technológiai sikerek is mind-mind őt erősítik, s az irániak közül sokan úgy tekintenek rá, 
mint aki az elmúlt négy évben nagyhatalommá tette az országot. Populista intézkedéseinek 

10 „Iranian Election Plot Thickens”. theranbureau.com, http://tehranbureau.com/2009/03/18/and-then-
there-were-two/, 2009. március 19. 

11 Thomas Erdbrink: „Iran’s Election Turns on President’s Truths”. The Washington Post, http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/22/AR2009052203693.html, 2009. május 23.

12 Forough Shayan: „Karroubi Faces Challenge from Reformers and Conservatives”. Mianeh; http://
www.mianeh.net/en/articles/?aid=204, 2009. május 20.

13 Jon Lee Anderson: „Can Iran Change?”. The New Yorker, http://www.newyorker.com/
reporting/2009/04/13/090413fa_fact_anderson, 2009. április 13.
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köszönhetően vidéken és a városi szegénynegyedekben is rendkívül magas a népszerűsége. 
Puritánsága s határozott fellépése szintén sokaknak szimpatikus. Országjáró körútjainak 
köszönhetően pedig a többi jelöltnél sokkal jobban ismerik. A konzervatív biztos 
szavazók, akiknek becsült aránya a harminc százalékot is elérheti, a korábbi trendeknek 
megfelelően, nagy valószínűséggel részt vesznek majd a voksoláson, éppen ezért alacsony 
részvételi arány mellett szinte borítékolható Ahmadinezsád újraválasztása.14

A társadalmi támogatásnál is fontosabb azonban, hogy a konzervatív táborban jelent-
kező bírálatok ellenére sokan állnak az elnök mögött, így például vallási tekintélyek, for-
radalmi gárda tagok, kormányzati alkalmazottak, továbbá a legjelentősebb politikai cso-
port és vallási közösségek a regnáló elnököt támogató koalíciót hoztak létre. A Legfelsőbb 
Vezető, Ali Khámenei ugyan nyíltan sohasem foglal állást a választásokon, a szimpátiáját 
élvező jelölt mindazonáltal komoly támogatásban részesül. Ahmadinezsád most biztosan 
haszonélvezője lesz ennek. Khámenei még május közepén, egyik beszédében az általa 
támogatandó személynek azt jelölte meg, aki egyszerű és szerény életet él – ezzel világos 
utalást tett a jelenlegi államfő közismert életstílusára.15 Ha ez nem lett volna elég, az álla-
mi kézben levő – és a Khámenei ajatollah nézeteit képviselő – Kayhan című újság 2009. 
június 9-én vezércikkében szintén Ahmadinezsád támogatásáról beszélt.16

Az államfő korábbi támogatóinak egy jó részét sikerrel idegenítette el magától az el-
múlt években. Elsősorban az előző generációhoz tartozó vallási elit néhány prominens 
konzervatív személyiségéről van szó, akiket személyügyi politikájával vagy kijelenté-
seivel bántott meg. Ali Akbar Natek-Núri, aki az 1990-es években házelnök volt, majd 
az 1997-es választásokon sikertelenül indult Mohamed Khatamival szemben, nyíltan 
Muszavi támogatására szólított fel, s így fordulhat elő az a furcsa helyzet, hogy ugyanazt 
a jelöltet fogja támogatni, mint egykori riválisa.17

Először történik intenzív hivatkozás közvélemény-kutatási adatokra a hírekben. Nem 
lehet megítélni egyelőre, hogy e felmérések mennyire számítanak megbízhatónak, tudo-
mányos szempontból függetlennek. A korábbiak még egyértelműen a jelenlegi államfő 
előnyét jelezték Mir-Hoszein Muszavival szemben,18 majd a választás időpontjának köze-
ledtével ez a különbség egyre csökkent. A Newsweek – iráni kormányzati megrendelésre 
készített bizalmas közvélemény-kutatásra hivatkozva – 2009. június  6-án már azt írta, 
hogy Muszavi már két-háromszor több támogatóra (tizenhat–tizennyolcmillió szavazatra) 
számíthat Ahmadinezsád hat–nyolcmilliójával szemben.19

14 Mehrdad Mirdamadi: „Apathy Could Be Ahmadinejad’s Best Election Ally”. Radio Free Europe, 
http://www.rferl.org/content/Apathy_Could_Be_Ahmadinejads_Best_Election_Ally/1736415.html, 
2009. június 10.  

15 „Khamenei Offers Implicit Support to Ahmadinejad”. AFP, http://www.google.com/hostednews/afp/
article/ALeqM5hJCaIeo2jqxiNDPX4-zKk3baqpog, 2009. május 12.

16 Rasmus Christian Elling: „Iranian Presidental Elections 2009”. Copenhagen University Middle East 
and Islam Network, http://cuminet.blogs.ku.dk/2009/06/09/iranian-presidential-elections-2009/, 2009. 
június 9.

17 Walter Posch: „Prospects for Iran’s 2009 Presidential Elections”. The Middle East Institute Policy 
Brief, No. 24. (June 2009). 10–11. o.

18 Egy május közepén készített felmérés szerint a választók 39.5%-a szavazott volna Ahmadinezsádra, 
35.5%-a pedig Muszavira. Utóbbi támogatói két hónappal korábban még csak 27%-on álltak. Uo.

19 „Secret Poll Shows Voters Turn against Ahmadinejad”. Newsweek, http://www.newsweek.com/
id/200960, 2009. június 6.
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  az Elnökválasztás tágabb kihatásai

Ezt az elnökválasztást Iránban sokan olyan jelentőségűnek vélik, mint a tavalyi ame-
rikait, ám az Iszlám Köztársaság politikai irányvonala a szavazást követően nem 
fog jelentősen változni. A fontosabb kérdésekben ugyanis a Legfelsőbb Vezetőé 

a döntő szó, ráadásul a nukleáris fejlesztések kérdését illetően szinte valamennyi jelölt 
egyetért: folytatni kívánják a munkálatokat. Az elnökválasztás azonban nem lesz csupán 
vihar egy pohár vízben, hanem egyrészt tükrözni fogja a belső politikai megosztottság 
és a társadalmi hangulat aktuális állapotát, másrészt pedig meghatározza az elkövetkező 
négy év külpolitikai hangnemét is. 

Akárcsak a korábbi iráni szavazások, a jubileumi elnökválasztás is komoly hatást gya-
korolhat a regionális eseményekre és a nemzetközi kapcsolatokra. A teheráni retorika 
mérséklődése pediglen, ha komolyabb normalizálódást nem is fog eredményezni az ame-
rikai–iráni viszonyban, de számos területen, ahol közösek a célok, előrelépést hozhat az 
együttműködésben. A holtpontról való elmozdulás pedig nem csupán a kétoldalú kap-
csolatokban vezethetne javuláshoz, hanem könnyebben kezelhetővé tenné a térség egyéb 
konfliktusait is.20

Irán jelenleg több területen is érintkezik az amerikai külpolitikával, mint az indokolt 
lenne. Az iraki és az afganisztáni jelenlét már számos példáját adta, hogy ha informálisan 
is, de van együttműködés a két fél között. Irakban a biztonsági helyzet stabilizálódása és 
az amerikai haderő csökkenő létszáma (illetve a kilátásba helyezett teljes csapatkivonás) 
mindenképpen hozzájárulhat a közvetlen enyhüléshez. Afganisztán kapcsán mindkét fél 
ugyanabban – az ország stabilizálásában – érdekelt. Teherán az elmúlt években több száz-
millió dollár értékben fektetett be Nyugat-Afganisztánban, és gazdaságilag egyre szoro-
sabb kapcsolatot épít ki a régióval. 

20 „It Could Make a Big Difference”. The Economist, http://www.economist.com/displayStory.
cfm?story_id=13331239, 2009. március 19.
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