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Barati András                                 Irán az elnökválasztás előtt

Az Iráni Iszlám Köztársaság a június 14-i, tizenegyedik elnökválasztására készül. Az elő-
zőt, 2009. június 12-én, Mahmud Ahmadinezsád1 nyerte meg, a reformista Mir Hoszejn 
Mouszavival szemben. A választás során történt szabálytalanságok és állítólagos csalás 
miatt Mouszavi békés tüntetésre szólította fel támogatóit. Fellebbezett az Őrök Tanácsánál, 
amely elrendelte a szavazatok 10%-ának újraszámolását; az eredmény azonban ugyanaz 
lett. A tüntetések erőszakos összetűzésekbe csaptak át, de azokat a Baszidzs2 és a rend-
őrök kemény kézzel elfojtották.3 Emiatt az idei választást a világ és maga a rezsim is 
sokkal fokozottabb figyelemmel kíséri.

Irán államI berendezkedése

Az Iráni Iszlám Köztársaság Khomeini ajatollah velájat-e faqih elméletén, vagy-
is a vallástudós hatalmának jellegzetesen síita elvén alapul. Eszerint a Legfőbb 
Vezető (Rahbar vagy Vali-je faqih) az államfő, aki a rejtőzködő imám távollété-

ben4 vezeti a közösséget. Ő határozza meg a legfőbb politikai irányvonalakat, és ő áll a 
fegyveres erők és mindhárom hatalmi ág élén (l. az ábrát).

A köztársasági elnököt – akinek feladatköre inkább a miniszterelnök feladatait fog-
lalja magában – az iráni nép közvetlenül választja meg, négy évre. A szavazójog alsó 
határa 2007 óta a 18 éves kor. Az elnök nevezi ki a minisztereket, amit jóvá kell hagynia 
a Parlamentnek (Medzslisz). A végrehajtói hatalom az elnök kezében összpontosul. A 290 
fős Medzsliszt ugyancsak négyévente választják, és legfontosabb jogköre a törvényhozás.

Az Őrök Tanácsa (Surá-je Negahbán) a legfontosabb ellenőrző szerv: hat vallásjogász 
és hat civiljogász alkotja, akik közül az előbbieket a Legfőbb Vezető, az utóbbiakat pedig 
a Legfőbb Igazságügyi Méltóság jelöli ki. Bizonyos szempontból alkotmánybíróságként 
funkcionálnak, legfontosabb feladatuk a Medzslisz által beterjesztett törvények ellenőrzé-
se, hogy azok az alkotmányosság és az iszlám jog szempontjából megfelelőek-e. Így egy 
törvény csak akkor emelkedhet jogerőre, ha azt az Őrök Tanácsa elfogadta.

A Parlament és az Őrök Tanácsa közti viták megoldására alapították meg 1988-ban 
az Egyeztető Tanácsot.5 Jogkörét azóta kiterjesztették a mindhárom hatalmi ág feletti 
ellenőrző funkcióval, valamint 2005 óta ez a szerv a Legfőbb Vezető legfontosabb ta-
nácsadó testülete is. Tagjai a kormányzat három ágának vezetői és az Őrök Tanácsának 
vallásjogászai.

1 A perzsa és arab neveket és fogalmakat egyszerűsített, magyaros átírásban közlöm, azonban a láb-
jegyzetben a modern perzsa átírást használom.

2 Khomeini által alapított félkatonai szervezet.
3 „Ahmadinejad Defiant on ‘Free’ Iran Poll”. BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8099115.stm, 

2009. június 14. A tanulmányban szereplő összes internetes cím elérhető volt 2013. június 11-én.
4 A 12-es síiták hite szerint a 12. imám (vagyis a Próféta 12. leszármazottja Ali vonalán) Mohamed ibn 

al-Haszan al-Mahdi, az emberiség megváltója, akit 941-ben Allah elrejtett a világ szeme elől, de majd 
visszatér, hogy beteljesítse küldetését, és békét hozzon a világra. A velájat-e faqih elve alapján ez idő 
alatt a vallástudósnak kell vezetnie a közösséget.

5 Madzsma-e Taskhisz-e Maszlahat-e Nezám, vagyis a Rendszer Érdekét Felismerő Tanács vagy 
Stratégiai Tervezési Tanács. (Vö. Ablaka Gergely: „Iráni belpolitika: a reformok útján”. ELTE, http://
shelf.web.elte.hu/uni/2.%20Szemeszter/Ir%E1n/Khomeini_hagyat%E9ka%20(OK).doc.). Az angol-
szász szakirodalomba Expediency Discernment Council of the Systemként került át.
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A Legfőbb Vezetőt felügyelő szerv a 86 tagú Szakértők Gyűlése (Madzslesz-e 
Khobregán), melynek tagjait nyolc évre választja az iráni nép, a Medzslisz által megadott 
listáról. Feladata a Legfőbb Vezető megválasztása, leváltása és ellenőrzése.6

Az iráni állami berendezkedés struktúrája

Az Iráni Iszlám Köztársaságban a pártok és a különböző csoportosulások működé-
se engedélyezett, és a rendszer keretein belül komoly politikai csatározások zajlanak.7 
Jóllehet a különböző politikai formációk kezdetben inkább eseti alapon szerveződő, laza 
csoportosulások voltak, az általánosan elfogadott nézet szerint mára az alábbi négy cso-
port állandósult:

1. Konzervatívok vagy tradicionalista konzervatívok: ideológiai vezetőjük Meszbáh 
Jazdi ajatollah. Erősen Nyugat-ellenes politikát folytatnak. Jelenleg a Medzslisz 
25%-át ők alkotják.

2. a. Neokonzervatívok vagy principalisták (Oszulgaráján): mérsékeltek mind a 
bel-, mind a külpolitikában, ők dominálnak az iráni politikai arénában. Régebben 
Ahmadinezsádot támogatták, de második terminusa alatt konfliktusba keveredtek 
vele, és elhatárolódtak tőle.

6 N. Rózsa Erzsébet – Tálas Péter: „Az iráni atomprogram körüli vitáról”. SVKK Elemzések, No. 1. 
(2006).

7 „Qánun-e faálijat-e ahzáb”, faszl-e avval (taárif), máde-je avval (A pártok tevékenységéről hozott 
törvény első fejezetének első pontja). http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c0f84ddf-
9a26-47df-a372-05a066622945. Letöltés ideje: 2013. március 2.; „Qánun-e aszászi-je dzsomhuri-je 
eszlâmi-je irân”, aszl-e biszt o sesom (Az iráni alkotmány 26. pontja). www.shmoton.ir/PDF/Poor/4.
pdf. Letöltés ideje: 2013. március 2.

http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c0f84ddf-9a26-47df-a372-05a066622945
http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c0f84ddf-9a26-47df-a372-05a066622945
http://www.shmoton.ir/PDF/Poor/4.pdf
http://www.shmoton.ir/PDF/Poor/4.pdf
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 b. Ahmadinezsád támogatói: az előbbi két csoport „deviánsoknak” (monharef) 
nevezi őket, azon vallási-nacionalista diskurzusaik miatt, amelyekkel állí-
tólag igyekszenek a klérus hatalmát aláásni.8 Mostanra Ahmadinezsád és a 
principalisták közötti konfliktus olyan méreteket öltött, hogy a jelenlegi elnök in-
kább preferálna egy reformista jelöltet, mintsem egy konzervatívot.9 Ahmadinezsád 
Eszfandijár Rahim-Masáit, vagyis legidősebb fia apósát szeretné utódjának. 
Masái Ahmadinezsád második terminusának elején nyolc napra alelnök lett, de a 
Legfőbb Vezető, Ali Hoszejni Khámenei visszavonta a kinevezését, ezért jelenleg 
Ahmadinezsád kabinetfőnöke.10

3. Reformisták (eszláh-talabán): amióta az ellenzéki vezetőket – Mouszavit, a fele-
ségét, Zahrá Rahnavardot és Mehdi Karroubit – 2011. február 15-én házi őrizet 
alá helyezték, a reformisták szinte eltűntek a politikai színtérről, vagy legalábbis 
nem aktívak. Az emberek többsége szerint a Zöld Mozgalom, melyről Khámenei, 
a Legfőbb Vezető rendszeresen fetnéként, vagyis zendülésként beszél, már csak 
ideaként létezik. A konzervatívok szemszögéből a reformistáknak két csoportjuk 
van. Jádolláh Dzsaváni, a Legfőbb Vezető tanácsadójának megállapítása szerint 
egyikbe a zendülők (mint Mouszavi és Karroubi) tartoznak, a másikba pedig azok, 
akik abban nem vettek részt (mint például a korábbi, 1997–2005 közötti időszak 
elnöke, Mohamed Khátami). Az első tömörülés árulást követett el, a második vi-
szont – kijelentése szerint – részt vehet a választásokon.11 Meszbáh Jazdi ajatollah 
tradicionalista konzervatívként más véleményen van. Szerinte ugyanis a reformis-
táknak nincs helyük az emberek között a zendülés (fetne) óta, így a választás a 
principalisták között fog eldőlni.12 A reformista pártokban nem található olyan ka-
rizmatikus vezető, aki konzisztens ideológiával és üzenettel fordulna a lakosság 
felé. Hosszas vita folyt Khátami indulásáról, annak előnyeiről, hátrányairól, de 
végül a volt elnök nem regisztrált a belügyminisztériumban; annak ellenére, hogy 
népszerűsége és „hibátlan” önéletrajza mind az indulása mellett szólt. Saját elmon-
dása szerint viszont az Mouszavi és Karroubi, valamint a tüntetések során meghalt 
vagy még börtönben lévő társaik ignorálását jelentené.13

4. Modernista konzervatívok (rászt-e modern) vagy mérsékeltek: nem alkotnak 
szervezett csoportot, hanem Ali Akbar Hásemi Rafszandzsáni személye köré tö-
mörülnek. Az ő szervezete a Kárgozárán-e Százandegi (Építkezés végrehajtói), 
mely szociális és kulturális ügyekben sokkal liberálisabb a konzervatívoknál.

  8 „Presidential Race Begins in Iran”. al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/
opinion/2012/al-monitor/iran-presidential-campaign.html, 2012. december 11.

  9 „Vákoneshá be notq-e dzsandzsáli” [Válasz az ellentmondásos beszédre]. Ármán, http://armandaily.
ir/?News_ID=24715, 2012. december 20.

10 „Latest on the Race: Heir Apparent Esfandiar Mashaei”. The Iran Primer, http://iranprimer.usip.org/
blog/2013/may/13/latest-race-heir-apparent-esfandiar-mashaei, 2013. május 13.

11 „Fetnegarán o Entekhábát-e ájande” [A következő választás és a zendülők]. Szobh-e Szádeq, http://
www.sobhesadegh.ir/1391/0580/M01.HTM, 2012. október 26.

12 „Agar eszláh-talabán ámadand báyad oszulgaráján bar jek nafar ke ráj dárad edzsmá konand” [Ha 
a reformisták jönnek, a principalistáknak meg kell egyezniük]. Mehr, http://mehrnews.com/detail/
News/2029899, 2013. április 10.

13 „Decision Time for Iran’s Great Reformist Hope”. Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/
iran-presidential-election-khatami/24939591.html, 20113. március 26.

http://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/opinion/2012/al-monitor/iran-presidential-campaign.html
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/opinion/2012/al-monitor/iran-presidential-campaign.html
http://armandaily.ir/?News_ID=24715
http://armandaily.ir/?News_ID=24715
http://iranprimer.usip.org/blog/2013/may/13/latest-race-heir-apparent-esfandiar-mashaei
http://iranprimer.usip.org/blog/2013/may/13/latest-race-heir-apparent-esfandiar-mashaei
http://www.sobhesadegh.ir/1391/0580/M01.HTM
http://www.sobhesadegh.ir/1391/0580/M01.HTM
http://mehrnews.com/detail/News/2029899
http://mehrnews.com/detail/News/2029899
http://www.rferl.org/content/iran-presidential-election-khatami/24939591.html
http://www.rferl.org/content/iran-presidential-election-khatami/24939591.html
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A különböző politikai csoportosulásoknak azonban nincs pontosan körvonalazó-
dott programjuk, ami esetenként nehézzé teszi egyes politikusok és klerikusok politikai 
hovatartozásának meghatározását. A különböző ideológiák és nézetek számos esetben 
homályosak és átfedik egymást. A politika nyugati felfogásával szemben a bizonyos ide-
ológiai frakciók közötti határok nem szilárdak.

VIta a VálasztásI törVény megVáltoztatásáról

A jelenlegi választási törvény értelmében az elnöknek az ország vallási vagy poli-
tikai személyiségei közül kell kikerülnie, és a következőknek kell megfelelnie: 
18 évnél idősebb életkor, iráni származás, iráni állampolgárság, közigazgatási 

képesség és találékonyság, büntetlen előélet, megbízhatóság, vallásosság, valamint hit az 
iszlám köztársaság alapelveiben és az ország hivatalos vallásában.14 Ezt az Őrök Tanácsa 
kiegészíti azzal, hogy a jelöltnek férfinak kell lennie.15

2012 végén új választási törvényt akartak bevezetni. A választható személy jogi 
meghatározása a következőképp változott volna: 45 és 75 év közötti életkorban legyen; a 
Szakértők Gyűlése 25, valamint a Parlament 100 tagjának kell jóváhagynia az indulását; 
mester fokozatú diplomával vagy azzal egyenrangú, muszlim oktatási intézményből szár-
mazó minősítéssel, valamint 8 év közigazgatási tapasztalattal rendelkezzen.

A tervezett új választási törvénynek egy második része is volt, s egy tizenegy tagú 
Központi Választási Bizottság létrehozásáról szólt, melynek tagjai: az államügyész, a hír-
szerzési miniszter, egy parlamenti képviselő és további hét prominens személy, akiket 
az Őrök Tanácsa választ ki harminc, a belügyminisztérium által felterjesztett személy 
közül. E törvényjavaslat legnagyobb ellenzője természetesen Ahmadinezsád volt, mert ez 
csökkentette volna a végrehajtó hatalomnak a választási folyamatban betöltött szerepét.16 
Sokak szerint a törvény célja éppen annak a megakadályozása volt, hogy Ahmadinezsád, 
a belügyminisztérium felhasználásával, saját táborának megfelelően manipulálhassa a 
választásokat. Ugyanakkor a törvény elfogadása a Legfőbb Vezetőnek enged nagyobb 
beleszólást.17 A bizottság elnöke a belügyminiszter, aki jelenleg Khámenei egyik leghűsé-
gesebb embere, Mosztafa Mohamed Naddzsár. Emellett a tartományokban a választások 
megszervezése és levezetése a kormányzók feladata, vagyis a gyakorlatban a belügymi-
nisztériumnak még mindig komoly beleszólása van a választásokba.18

14 „Qánun-e aszászi-je dzsomhuri-je eszlámi-je irán”, aszl-e jekszad o pánzdahom (Az iráni alkotmány 
115. pontja). www.shmoton.ir/PDF/Poor/4.pdf.

15 „Iran Election: Cleric Rules out Women Candidates”. BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-
east-22560976, 2013. május 16.

16 „Dar báre-je qánun-e entekhábát-e dzsadid” [Az új választási törvényről]. Donja-je Eqteszád, http://
www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=332667, 2012. november 30.

17 „Iranian Election Reform Could Favor Establishment Candidates”. Radio Free Europe, http://www.
rferl.org/content/iranian-election-reform-candidates-favoring-establishment/24790156.html, 2013. 
december 5.; „Changes to Iran’s Election Law Seen as Attempt to Prevent Ahmadinejad Influence”. 
Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/changes-iran-election-law-power-struggle-
ahmadinejad-khamenei/24888075.html, 2013. január 30.

18  „Iranian Presidential Election in a State of Confusion”. al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/04/iran-elections-state-of-confusion.html, 2013. április 9.

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22560976
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22560976
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=332667
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=332667
http://www.rferl.org/content/iranian-election-reform-candidates-favoring-establishment/24790156.html
http://www.rferl.org/content/iranian-election-reform-candidates-favoring-establishment/24790156.html
http://www.rferl.org/content/changes-iran-election-law-power-struggle-ahmadinejad-khamenei/24888075.html
http://www.rferl.org/content/changes-iran-election-law-power-struggle-ahmadinejad-khamenei/24888075.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/iran-elections-state-of-confusion.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/iran-elections-state-of-confusion.html
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A törvénymódosítás első részét nem fogadta el ugyan a Parlament, de a másodikat 
igen, s az 2013 januárjában életbe is lépett.

A jelöltállítási időszAk

Az iráni választási rendszer sajátja a jelöltállítás időszakát lezáró „szűrés”, mely-
nek során az Őrök Tanácsa kiválasztja azokat a jelölteket, akik indulhatnak az 
elnökválasztáson. A belügyminisztérium decemberben hirdette ki, hogy az 

elnökjelöltek regisztrációja 2013. május 7. és 11. között lesz.19 Az öt nap alatt 686-an regiszt-
ráltak. Az idei választás sajátossága, hogy számos prominens személyiséget vonultat fel.

Jogos volt az a feltételezés, hogy az Őrök Tanácsa csak azon jelöltek indulását fogja 
engedélyezni, akik Khámenei és a Forradalmi Gárda (Szepáh-e Pászdárán-e Enqeláb-e 
Eszlámi) számára a legmegfelelőbbek. E szervezet ugyanis a Legfőbb Vezető után a leg-
jelentősebb tényező az iráni politikai életben.20 Az előzetes elemzések szerint – különös 
tekintettel arra, hogy az utóbbi években Ahmadinezsád elnök több alkalommal is „szem-
beszegült” a Legfőbb Vezető akaratával – Khámenei számára valószínűleg az alábbi 
kritériumok lesznek fontosak:21

1. A leendő elnöknek – az Ahmadinezsáddal történtekből levont tapasztalatok alapján – 
abszolút hűséget kell tanúsítania a Legfőbb Vezető iránt, bármiféle önállósodási 
törekvés nélkül.

2. Jó kapcsolatokat kell ápolnia a Forradalmi Gárdával, melynek növekvő gazdasági 
és politikai hatalmával számolni kell. Emellett pragmatikusnak is kell lennie, aki 
képes a gazdasági válságból az országot kivezetni.

3. A népszerűség is fontos tényező, akárcsak az, hogy a konzervatívokkal jó (munka)
kapcsolatokat ápoljon. (Minden bizonnyal innen fog kikerülni a következő elnök 
is.) Az iráni politikusok többsége ehhez a frakcióhoz tartozik, ezért ez különös 
fontossággal bír, hiszen az ország előtt álló problémák megoldásához az elnök és a 
parlament közötti szoros együttműködés szükségeltetik.

4. A qomi klérussal is jó kapcsolatot kell ápolnia, különösen Meszbáh Jázdi 
ajatollahhal, aki Khámenei legfontosabb tanácsadója. Habár az elmúlt években 
Qom vesztett politikai súlyából, fontos ideológiai központja a Forradalmi Gárdának 
és a Baszidzsnak is.

5. Utoljára, de nem utolsó sorban olyan valakinek kell lennie, aki képes Modzstaba 
Khámeneival, Khámenei ajatollah második fiával együtt dolgozni. Az utóbbi évek-
ben ugyanis egyre több jel utal arra, hogy a Legfőbb Vezető őt szánja utódjául, így 

19 „Dzsadval-e zamáni-ye szabt-e nám-e kándidáhá-je riászat-e dzsomhuri va suráhá elám sod” 
[Meghirdették az elnökválasztás jelöltjei regisztrációjának menetrendjét]. Kajhán, http://www.
kayhan.ir/910926/2.htm#other202, 2012. december 16.

20 „An Election for Iran or the Supreme Leader”. Lobe Log, http://www.lobelog.com/an-election-for-
iran-or-the-supreme-leader/, 2013. május 9.

21 „Khamenei’s Criteria for Next Iranian President”. al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/04/iran-presidential-elections-khamenei-candidates.html, 2013. április 5.

http://www.kayhan.ir/910926/2.htm#other202
http://www.kayhan.ir/910926/2.htm#other202
http://www.lobelog.com/an-election-for-iran-or-the-supreme-leader/
http://www.lobelog.com/an-election-for-iran-or-the-supreme-leader/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/iran-presidential-elections-khamenei-candidates.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/iran-presidential-elections-khamenei-candidates.html


           MKI-tanulmányok   8

egyre több állami ügybe is bevonja.22 Sokan azt is tudni vélik, hogy Khámenei elé 
csak a fián keresztül lehet bejutni.

A regisztrációs időszak legnagyobb meglepetését a 79 éves Rafszandzsáni indulása 
okozta, aki az utolsó pillanatban iratkozott fel.23 Ettől tartottak a leginkább a principalista 
politikusok, s a választási törvény módosítása is elsősorban ellene irányult,24 sőt két 
gyermekét is bebörtönözték,25 csak hogy célt érjenek. Rafszandzsáni ugyan nem igazán 
tartozik a reformistákhoz, hanem inkább mérsékelt, pragmatikus konzervatív politikus, 
de rendkívüli népszerűséggel és befolyással bír, és bizonyos kérdésekben a reformereké-
hez hasonló véleményt vagy kritikát fogalmaz meg.

az elnökjelöltek

Május 21-én hozták nyilvánosságra az Iráni Iszlám Köztársaság tizenegyedik el-
nökválasztása hivatalos jelöltjeinek a nevét. Ezt az Őrök Tanácsának tíz napig 
tartó munkája előzte meg, amelynek során a több mint hatszáz jelölt közül vá-

lasztottak ki nyolcat: Szaid Dzsalilit, Gholám Ali Haddád-Ádelt, Mohszen Rezáit, Haszan 
Rouhánit, Mohamed Reza Árefet, Mohamed Gharazit, Mohamed Báqer Qálibáfot és Ali 
Akbar Velájatit.26

Közülük – Khámenei elvárásai alapján – a legnagyobb esélyekkel a 68 éves Gholám 
Ali Haddád-Ádel indul, aki kereskedőcsaládból származik, s fizika és filozófia szakos 
végzettséggel rendelkezik. 2005 és 2008 között parlamenti elnök volt, jelenleg parlamenti 
képviselő és az Egyeztető Tanács tagja, de számos egyéb tisztséget is betöltött már, az 
oktatási miniszterhelyettesitől a Perzsa Nyelvi és Irodalmi Akadémia (Farhangesztán-e 
Zabán o Adab-e Fárszi) elnökségéig.27 Lánya Modzstaba Khámenei felesége, tehát 
Haddád-Ádel Khámeneival családi viszonyban is áll. Parlamenti elnöksége alatt egyszer 
sem kérdőjelezte meg Khámenei döntéseit, és azóta sem ment szembe sosem a Legfőbb 
Vezetővel. Ő tűnhet Khámenei szemében az ideális jelöltnek.28 [Ádel június 10-én visz-
szalépett – B.A.]

E szempontok alapján a másik favorit a 47 éves Szaid Dzsalili, aki Rafszandzsáni-
hoz hasonlóan, az utolsó pillanatban regisztrált. Háborús hős, az iraki–iráni háború 
idején elvesztette az egyik lábát. 2007 óta Irán nukleáris főtárgyalója, keményvonalas 

22 „Khamenei’s Criteria…”, i. m.; „Who Will Be Iran’s Supreme Presidential Candidate?”. Radio Free 
Europe, http://www.rferl.org/content/iran-supreme-presidential-candidate/24981420.html, 2013. május 9.

23 „Ehszász konam hozuram dar entekhábát mokhell-e vahdat dar kesvar básad kándidá nakháham sod” 
[Úgy érzem, jelenlétem a választásokon megbontaná az ország egységét, ezért nem akarok jelölt len-
ni]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920217001285, 2013. május 7.

24 A 75 éves korhatár meghúzásával.
25 „Where Are Iran’s Reformists?”. al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/

opinion/2013/01/iran-reformists.html, 2013. január 17.
26 „Szaláhijat-e hast nafar dar entekhábát-e riászat-e dzsomhuri ehráz sod” [Nyolc személy indulása 

engedélyezett az elnökválasztáson]. Mehr, http://mehrnews.com/detail/News/2060025, 2013. május 21.
27 „Iran’s Shortlisted Presidential Candidates”. Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/iran-

president-candidates-list/24993817.html, 2013. május 22.
28 „Khamenei’s Criteria…”, i. m.
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konzervatív, akit a tradicionális konzervatívok teljes mellszélességgel támogatnak. 
A Meszbáh Jazdi ajatollah29 nézeteit képviselő, szélsőséges Szerát és a konzervatív Kajhán 
című napilap szerkesztősége is mögötte áll.30 A Dzsebhe-je Pájdári (Stabilitás Frontja) is 
őt támogatja.31 Úgy tűnik tehát, hogy mindenkinél nagyobb lobbiháttérrel rendelkezik.32 
Ugyanakkor nincs túl nagy támogatottsága a lakosság körében, és tapasztalatlan. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy Ahmadinezsádnak sem volt több tapasztalata, amikor elnök 
lett. Meglehetősen ismeretlen volt, de az általa képviselt áramlatot támogatta Khámenei. 
Ezért nem valószínű, hogy ez lenne az Iszlám Köztársaságban az elnökkel szembeni leg-
fontosabb kritérium. Ami számít az az, hogy milyen mértékben hajlandó érvényesíteni 
Khámenei parancsait. Kampányszövege a „haladás, igazságosság, ellenállás” (pisraft, 
edálat, moqávemat), ami arra enged következtetni, hogy az eddigi politikai irányvonal 
folytatása a célja.33 Az iráni média szerint Ahmadinezsád is őt támogatja;34 egyes ér-
tesülések szerint Masái már a kampánya személyzetét is a rendelkezésére bocsátotta.35 
Természetesen ezt Dzsalili tagadja, hiszen a jelenlegi kormányhoz való bármiféle kötődés 
negatívan befolyásolná az esélyeit.36

Az 51 éves, mérsékelt konzervatív Mohamed Báqer Qálibáf is esélyesnek számít. Egy 
gyümölcsárus fia, aki 1996–1999 között a Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka, 
2000 és 2005 között rendőrfőnök volt, 2005 óta pedig Teherán polgármestere. Komoly 
fejlesztéseket, számos projektet indított, melyek látványos változásokat eredményeztek 
a fővárosban. 2005-ben már indult az elnökválasztáson, de akkor mindössze 14%-ot 
szerzett.37 Vallásos technokrataként tartják számon, aki rendkívüli népszerűséggel bír 
Teheránban és más nagyvárosokban is (például Eszfahánban, ahol polgármester volt). 
Az olyan tradicionális konzervatív folyóiratok, mint a Fardá vagy az Ammárijon, szin-
tén őt támogatják, és a klérus körében is népszerű.38 Mint azt Jahja Dzsafari ajatollah, 
a Legfőbb Vezető kermáni képviselője elmondta, a Qodsz-erők parancsnoka, Hádzs 

29 Meg kell említeni, hogy komoly szerepe van Iránban annak, hogy a klérus kit támogat, emberek tö-
megeinek döntését és választását meghatározza az ajatollahok álláspontja.

30 „Presidential Race Begins in Iran”, i. m.; „Iran’s Shortlisted Presidential Candidates”, i. m.
31 „Iran Elections: Where an Old KIA Beats a Mercedes-Benz”. al-Monitor, http://www.al-monitor.

com/pulse/originals/2013/05/iran-elections-meshai-rafsanjani-disqualified.html, 2013. május 21.
32 „Omidváram ahjá-je arzeshá-ye eszlámi be dazst-e Dzsalili ettefáq bioftád” [Remélem, az isz-

lám értékeinek újjáéledése Dzsalili kezébe kerül]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13920307001393, 2013. május 28.

33 „Takid-e Dzsalili bar edáme-je isztádegi dar barábar-e gharb” [Dzsalili kihangsúlyozta a Nyugattal 
szembeni ellenállás politikáját]. Tabjin, http://tabyin.ir/node/21527, 2013. május 17.

34 „Pászokhi ke Ahmadinezsád rá soke kard” [A válasz, mely Ahmadinezsádot sokkolta]. Alef, http://
alef.ir/vdcbzwb8arhbw0p.uiur.html?188674, 2013. május 29.

35 „Masái szetádas rá dar ekhtijár-e Dzsalili qarár dád” [Masái személyzetét Dzsalili rendelkezésére 
bocsátotta]. Entekháb, http://www.entekhab.ir/fa/news/113490, 2013. május 29.

36 „Neszbat dádan-e Dzsalili be doulat bará-je takhrib sod” [Dzsalili államhoz való kötődése pusztulás-
hoz vezethet]. Digarbán, http://www.digarban.com/node/12763, 2013. június 1.

37 „Latest on the Race: Rival Conservative Coalitions”. The Iran Primer, http://iranprimer.usip.org/
blog/2013/apr/11/latest-race-rival-conservative-coalitions, 2013. április 11.

38 Mint Hoszejn Nuri Hamedáni ajatollah vagy a pénteki ima vezetője Qomban, Ebráhim Amini ajatollah. 
„Kaszáni kándidá-je entekhábát savand ke betavánand geráni, bikári o maszáel-e bejnolmellali rá hell 
konand” [Olyanoknak kell lenniük a jelölteknek, akik képesek az inflációt, a munkanélküliséget és a 
nemzetközi ügyeket megoldani]. Mehr, http://www.mehrnews.com/detail/News/2035670, 2013. április 19.
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Qászem Szolejmáni is Qálibáfot támogatja.39 A Medzslisz 120 tagja május 28-án nyi-
latkozatot adott ki arról, hogy őt támogatják.40 Ugyanakkor a vallási liberálisok között 
is népszerű, ami jól példázza, hogy Qálibáf támogatottsága mind társadalmilag, mind 
politikailag széles körű.

Néhány tradicionalista konzervatív azonban túlságosan modernnek tartja. Ray-Ban 
szemüveges, Top Gun-os „hencegése” miatt a keményvonalasok egy részének támogatá-
sát elveszítette, és határozott személyisége miatt is aggódnak, illetve attól tartanak, hogy 
egy „új Ahmadinezsád” lesz.41 Mióta ez a kritika érte, igyekszik ezt cáfolni. Például nem-
rég bevallotta, hogy részt vett az 1999-es diáktüntetés leverésében, ezzel is mutatva, hogy 
ő a Legfőbb Vezető hű katonája.42 Ezt folytatva, egy televíziós interjúban elmondta: 
„A Parlament áll az ország ügyeinek a tetején, és az elnöknek kell a rendszer minden 
programját – melyet a Legfőbb Vezető meghatároz – végrehajtani.” Emellett erősen kri-
tizálta azokat az ellenfeleit, akik őt „technokratának” nevezik: „nincs időm válaszolni 
egyes emberek retorikájára, de úgy hiszem, hogy az a technokrata, aki nem látta a front 
színét [az iraki–iráni háborúban]”.43

Érdemes megjegyezni, hogy a Teheránon belüli hatalmas népszerűségét a város 
déli részén, a bazárnegyedben nem osztják. Qálibáf ugyanis az említett projektekhez a 
bazáriaktól vett fel kölcsönt, aminek visszafizetésével még adós. Így a Motalefe44 párt 
támogatására nem számíthat.

A tradicionalisták közül sokan a 67 éves Velájatit támogatják, aki jelenleg egy észak-
teheráni kórház igazgatója. 1981 és 1997 között külügyminiszter volt, ma a Legfőbb 
Vezető első számú külügyi tanácsadója és az Egyeztető Tanács tagja. Több vád is érte 
a Buenos Aires-i Zsidó Központ 1994-es felrobbantásában való közreműködés gyanúja 
miatt. Velájatit támogatják egyes mérsékelt politikusok,45 néhány konzervatív,46 illetve 
a Parlament többsége (160 képviselő) is.47 Ugyanakkor Velájati és Dzsalili legnagyobb 
hátránya a belpolitikai és gazdasági tapasztalat hiánya – egy olyan időben, amikor Irán 
legsúlyosabb problémája gazdasági.48

39 „Emám-e Dzsome-je Kermán: Szardár Qászem Szolejmáni goft be Qálibáf ráj mi daham” [Kermán 
pénteki (imát tartó) imámja: Qászem Szolejmáni parancsnok azt mondta: Qálibáfra szavazok]. Mehr, 
http://www.mehrnews.com/detail/News/2063589, 2013. május 26.

40 „Matn-e bajánie-je elám-e hamájat-e szad o biszt nemájande-je madzslesz az Qálibáf” [A parla-
ment 120 képviselőjének Qálibáfot támogató nyilatkozatának szövege]. Hamsahri, http://www.
hamshahrionline.ir/details/216448, 2013. május 28.

41 „Presidential Race Begins in Iran”, i. m.
42 „Defá-e Qálibáf az khod dar pájgáh-e baszidzs” [Qálibáf a Baszidzs alapján védekezik]. Kaleme, 

http://www.kaleme.com/1392/02/25/klm-143690/, 2013. május 15.
43 „Teknokrát kaszi aszt ke rang-e dzsebhe rá nadide básad/Tehrán rá bá farhang-e dzsehádi szákhtam” 

[Technokrata az, aki nem látta a front színét / Teheránt háborús kultúrával építettem]. Fársz, http://
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920316000132, 2013. június 6.

44 A bazáriak pártja.
45 2005-ben Rafszandzsánit támogatta. „Latest on the Race…”, i. m.
46 „Presidential Race Begins in Iran”, i. m.
47 „Hamájat-e szad o saszt nafar az nemájandegán-e madzslesz az kándidátori-je Velájati” [Velájáti 

jelöltségét támogatja a parlament 160 képviselője]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13920320001251, 2013. június 10.

48 „Khamenei’s Criteria…”, i. m.

Barati András                                 Irán az elnökválasztás előtt

           MKI-tanulmányok  10

http://www.mehrnews.com/detail/News/2063589
http://www.hamshahrionline.ir/details/216448
http://www.hamshahrionline.ir/details/216448
http://www.kaleme.com/1392/02/25/klm-143690/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920316000132
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920316000132
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920320001251
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920320001251


Haszan Rouháni nemzetbiztonsági tanácsadó volt Rafszandzsáni és Khátami el-
nöksége idején, nukleáris főtárgyaló 2003–2005 között. 2005 óta Ahmadinezsád 
egyik legnagyobb kritikusa, főleg külpolitikai téren. A Szakértők Gyűlésének tagja és 
Rafszandzsáni-közeli személy.49 2009-ben semmilyen formában sem vett részt a fetnében, 
így az esélyesek közt tartották számon. Mivel Khámeneinak szüksége van arra, hogy a 
verseny látszatát fenntartsa, és legyen megfelelő számú résztvevő, hogy ezáltal a rezsim 
legitimációját biztosítsa, nélkülözhetetlen legalább egy reformista jelölt indítása. Ráadásul 
Rouháni inkább csak „reformistaszerű”, mert nem tagja az eszláh-talabánnak, vagyis a 
reformisták tömörülésének. Egy think tanket is vezet, a Stratégiai Kutatás Központját 
(Markaz-e Tahqiqát-e Esztrátezsik), mely a külpolitikával foglalkozók egyik bástyája lett. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a klérus tagja, ami egyesek szemében nem számít 
pozitívumnak.50

Egy „igazi” reformista indulását is engedélyezte az Őrök Tanácsa a 61 éves Mohamed 
Reza Áref személyében, aki Khátami alatt alelnök volt, és nem vett aktívan részt a 2009-
es tüntetésekben. Nem valószínű, hogy túl nagy tömeget lenne képes mozgósítani az 
ő indulása, azonban most, hogy komolyabb reformista jelölt nincs, talán van rá esély. 
Emellett biztosra vehető, hogy a reformista politikusok nagy része is támogatni fogja.51 
Összességében tehát úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik május elején azt írták, hogy 
valószínűleg több, de csak gyenge reformista jelölt indulását fogja engedni Khámenei, 
hogy fenntartsa a szabad választások látszatát.52

Június eleje óta Khátami vezetésével mind a reformisták, mind a mérsékeltek nyo-
mást próbáltak gyakorolni Rouhánira és Árefre, hogy fogjanak össze, és valamelyikük 
lépjen vissza. Céljuk az volt, hogy a reformista szavazatok ne forgácsolódjanak szét, és ne 
ismétlődjenek meg a 2005-ben történtek.53 Június 10-én Áref még cáfolta, hogy szándé-
kában állna visszalépni.54 Rouháni sajtófőnöke viszont még aznap bejelentette a „rivális” 
visszalépését,55 amit annak kampányfőnöke ezután nem cáfolt, hanem csak annyit mon-
dott, hogy még nem született végső döntés.56 Ennek az lett az eredménye, hogy délután 
a mérsékelt, Rafszandzsáni nevével fémjelzett Kárgozárán párt titkára, Karbászcsi 

49 „Rafsanjani Shut out of Iran’s Presidential Race”. Lobe Log, http://www.lobelog.com/rafsanjani-shut-
out-of-irans-presidential-race/, 2013. május 22.

50 „Former Nuclear Negotiator Joins Iran’s Presidential Race”. Reuters, http://www.reuters.com/
article/2013/04/11/us-iran-election-idUSBRE93A0CM20130411, 2013. április 11.

51 Mint Kavákebián, Eszháq Dzsahángiri vagy Hoszejn Kamáli. „Kavákibián: Khátamí wa Rafszandzsáni 
lan yakhudá intikhábátu l-riászati l-iránijjati” [Kavákebián: Khátami és Rafszandzsáni nem fog har-
colni az iráni elnökválasztáson]. al-Haját, http://alhayat.com/Details/505958, 2013. április 23.

52 „Iran’s Presidential Election Poses Dilemma for Voters”. Radio Free Europe, http://www.rferl.org/
content/iran-election-president-/24975986.html, 2013. május 3.

53 „Etteláje-je somáre-je sze” [Hármas számú bejelentés]. Vebszajt-e Szajjed Mohamed Khátami, http://
www.khatami.ir/fa/news/1173.html, 2013. június 2.

54 „Takzib-e kenáregiri be naf-e Rouháni/tá ákhar dar szahne kháham mánd” [A Rouháni javára történő 
visszalépés tagadása / A legvégéig a színpadon fogok maradni]. Mehr, http://www.mehrnews.com/
detail/News/2073152, 2013. június 10.

55 „Áref be naf-e Rouháni kenáregiri kard” [Áref visszalépett Rouháni javára]. Mehr, http://www.
mehrnews.com/detail/News/2073280, 2013. június 10.

56 „Áref hanuz taszmimi bará-je kenár raftan nadárad” [Áref még nem hozott döntést a visszalépésről]. 
Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920320001359, 2013. június 10.
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bejelentette, hogy Rouhánit támogatják.57 Június 11-én Khátami tudtul adta, hogy ő is 
Rouhánit támogatja. Ennek hatására Áref még aznap visszavonta jelöltségét.58

Az 58 éves Mohszen Rezái konzervatív jelölt, aki korábban a Forradalmi Gárda fő-
parancsnoka volt, jelenleg az Egyeztető Tanács titkára. Mind 2005-ben, mind 2009-ben 
indult az elnökválasztáson. Ahmadinezsád egyik legfőbb kritikusa, de nem tekinthető 
valódi esélyesnek.

A nyolc jelölt közül a legkevésbé ismert a korábbi olajügyi, később a hírközlésért fele-
lős miniszter, a 71 éves Mohamed Gharazi. Konzervatív technokrataként tartják számon, 
aki parlamenti képviselő volt a nyolcvanas és a kilencvenes években. A Modzsáhedin-e 
Khalq nevezetű iráni ellenzéki csoportosulás tagja volt, de állítólag még azelőtt kilépett 
belőle, mielőtt a csoportot Irakba száműzték volna, s az azután az irakiak oldalán harcolt 
az iraki–iráni háborúban.59

rafszandzsánI sorsa

Rafszandzsáni utolsó pillanatban bejelentett indulása komoly indulatokat gerjesz-
tett Iránban. A konzervatív klerikus Mehdi Táeb rendkívül becsmérlően beszélt 
róla, akárcsak a szintén konzervatív napilap, a Kajhán, mely azzal vádolta, 

hogy titokban az Őrök Tanácsát akarja hiteltelenné tenni, ha azok nem engednék indul-
ni. Emellett 100 parlamenti képviselő írt alá egy levelet, amelyben az Őrök Tanácsától 
Rafszandzsáni kizárását követelték, mivel ő a palesztinok és a velájat-e aqih ügyében 
nem Khomeini álláspontját vallja.60 Abbász Ali Kadkhodái, az Őrök Tanácsának szóvi-
vője elmondta, hogy biztosan nem engedélyezik olyan ember indulását, aki nem tud napi 
pár óránál többet dolgozni. Itt egyértelműen Rafszandzsáni korára gondoltak, aki 78 éves. 
(De ha körbetekintünk, azt láthatjuk, hogy a Legfőbb Vezető is csak öt évvel fiatalabb, 
az Őrök Tanácsának elnöke, Ahmad Dzsannati ajatollah pedig 87 éves, és Meszbáh Jazdi 
ajatollah, a Szakértők Gyűlésének egyik tagja is 81 éves.)

Rafszandzsáni az ország egyik leggazdagabb embere, ami sokakban visszatetszést 
kelt. Ahmad Dzsannati ajatollah a Rafszandzsáni sorsát eldöntő ítélet előtti pénteken,61 
az ima során megjegyzésekkel illette Rafszandzsáni vagyonát és életmódját (vagy pon-
tosabban: a gépkocsiját). Mert – állítása szerint – aki Mercedesszel jár, az nem értheti a 
nép fájdalmát.62 Ali Motahhari – parlamenti képviselő és Rafszandzsáni egyik legaktívabb 

57 „Rouháni kándidá-je naháji-je eszláhtalabân sod” [Rouháni a reformisták végleges jelöltje], Fársz, 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920320001372, 2013. június 10.

58 „Áref bá touszie-je Khátami enszeráf sod” [Áref Khátami javaslatára lemondott]. Aszr-e Irán, http://
www.asriran.com/fa/news/278907/, 2013. június 11.

59 „Iran’s Shortlisted Presidential Candidates”, i. m.
60 „agar mováze-e akhir-e isán dar moured-e falasztin o velájat-e faqih rá ham dar nazar begirid odul-e 

isán az andise-je náb-e Emám Khomeini (rahmatolláh) delili-je digar bar moddaá-je mást.” „Matn-e 
kámel-e náme-ye szad nemáyande be surá-ye negahbán” [Száz parlamenti képviselőnek az Őrök 
Tanácsához írott levelének teljes szövege]. Mehr, http://www.mehrnews.com/detail/News/2055583, 
2013. május 15.

61 2013. május 17.
62 „Kenáje-je Dzsannati dar namáz-e dzsome: Raisz dzsomhur bájad száde ziszt básad, na kaszi ke Benz 
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támogatója – válasza nem váratott sokáig magára. A szalagcímben az állt: „Hásemi 
[Rafszandzsáni] Benze nem drágább Dzsannati Peugeot-jánál”.63 Hozzá kell tenni, hogy a 
szóban forgó Mercedes Benz 30 éves. (Mellesleg Qálibáf Iránon belül saját Airbus típusú 
repülőgépével utazik, amit persze ő maga vezet.)

Khátami „a nemzet esélyének” nevezte Rafszandzsáni indulását, és felszólította a 
reformistákat és a mérsékelt konzervatívokat, hogy sorakozzanak fel mögötte.64 Az irá-
niak Rafszandzsánit olyan személynek tekintik, aki képes lenne megoldani a gazdasági 
problémákat, hiszen „kívül-belülről ismeri a gazdaságot, és közeli kapcsolatban áll a 
vezetőnkkel”.65 Ennek megvan a valóságalapja, hiszen Rafszandzsáni bizonyítottan „krí-
zismenedzser”, mint azt az iraki–iráni háború után megmutatta. Emellett többen is úgy 
gondolják, hogy az a politikai rivalizálás, ami manapság az elnök és a Legfőbb Vezető 
között folyik, Rafszandzsáni esetében nem történne meg. Qomban a prominens vallási 
hatóságok is üdvözölték a Rafszandzsáni jelöltségével kapcsolatos híreket,66 akárcsak Ali 
al-Szisztáni ajatollah, a legmagasabb nadzsafi (iraki) síita autoritás, akinek állítása szerint 
Rafszandzsáni képes lenne a belső és a külső nehézségekkel is megküzdeni.67

A komoly befolyással rendelkező Motalefe68 párt is a támogatásáról biztosította 
Rafszandzsánit, de ezt később a párt tagadta. Viszont a reformista tábor – azon belül is el-
sősorban a hivatalos jelöltjük, Kavákebián – nem lelkesedett, ugyanis ők „nem kérték” az 
indulását.69 Fontos megjegyezni, hogy a reformisták között nincs megfelelő jelölt, nincs 
egységes elgondolás a jövendő tennivalókról, úgyhogy Rafszandzsáni jelenthette volna az 
utolsó reményüket.

Rafszandzsánit azonban az Őrök Tanácsa nem engedte indulni, amin nagyon sokan 
meglepődtek,70 hiszen ő a rezsim egyik alapítója, pillére és kulcsfigurája. Pedig már a 
regisztrációja előtt többen is elmondták, hogy egyszerűen nem lehetséges, hogy az Őrök 

szavár mi savad” [Dzsannati hasonlata a pénteki imán: az elnöknek olyannak kell lennie, aki egysze-
rűen él, nem pedig olyannak, aki Benzet vezet]. Qatre, http://www.ghatreh.com/news/nn14115909/, 
2013. május 17.

63 „Benz-e Hásemi gerántar az Peugeot-e Dzsannati niszt” [Hásemi Benze nem drágább Dzsannati 
Peugeout-jánál]. Bahár, http://baharnewspaper.com/News/92/02/29/11344.html, 2013. május 18.

64 „Rafsanjani Candidacy Draws Fire from Iran’s Hard-Liners”. Radio Free Europe, http://www.rferl.
org/content/iran-election-president-rafsanjani/24984961.html, 2013. május 13.

65 „Iranians Mixed on Candidacy of Khatami”. al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/03/iranian-presidential-election-khatami-candidacy-reactions.html.

66 „Liqáun nádirun lisakhszijáti iszláhijjati ma Khámanai wa takahhunátun bi-ihtimáli tarassuhi 
Rafszandzsáni lilriászati” [Ritka találkozás reformista személyek és Khámenei között, és találga-
tások Rafszandzsáni indulásának lehetőségéről]. al-Hayát, http://alhayat.com/Details/484573, 2013. 
február 19.

67 „Tarassuhu Rafszandzsáni lilriászati l-iránijjati yahzi bitayīdi l-Nadzsafi wa marádzsi f ī Qum” 
[Rafszandzsáni indulása az iráni elnökségért a nadzsafi és a qomi mardzsák támogatását élvezi] al-
Hayát, http://alhayat.com/Details/515447, 2013. május 20.

68 Általában mindig principalista vagy tradicionalista konzervatív jelöltet támogatnak.
69 „Kavákibián: Khátamí wa Rafszandzsáni lan yakhudá intikhábátu l-riászati l-iránijjati” [Kavákebián: 

Khátami és Rafszandzsáni nem fog harcolni az iráni elnökválasztáson]. al-Hayát, http://alhayat.com/
Details/505958, 2013. április 23.

70 Az Ebtekár című napilap szalagcíme is ez volt: Souk-e bozorg [Nagy sokk]. http://www.ebtekarnews.
com/Ebtekar/News.aspx?NID=115599, 2013. május 22.

Barati András                                 Irán az elnökválasztás előtt

2013. június 12.           13

http://www.ghatreh.com/news/nn14115909/
http://baharnewspaper.com/News/92/02/29/11344.html
http://www.rferl.org/content/iran-election-president-rafsanjani/24984961.html
http://www.rferl.org/content/iran-election-president-rafsanjani/24984961.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/03/iranian-presidential-election-khatami-candidacy-reactions.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/03/iranian-presidential-election-khatami-candidacy-reactions.html
http://alhayat.com/Details/484573
http://alhayat.com/Details/515447
http://alhayat.com/Details/505958
http://alhayat.com/Details/505958
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=115599
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=115599


Tanácsa és Khámenei jóváhagyja a jelöltségét.71 Ugyanis ha beleegyeznek az indulásába, 
nagy eséllyel győz, s akkor a Legfőbb Vezető azon szándéka, hogy egy hű és engedelmes 
személy kerüljön az elnöki posztra, meghiúsul.

Irán számára természetesen fontos a legitimitás, de a stabilitás még inkább. Különösen, 
amikor a rezsim megosztott, és az ország gazdasági problémákkal küszködik. A választá-
sok szabad jellegét legitimmé tevő72 Rafszandzsáni indulásának ára túl magas lett volna, 
hiszen megkérdőjelezte volna azokat a politikai irányelveket, melyek a Legfőbb Vezető 
hatáskörébe tartoznak. Emellett győzelme olyan erőket hozott volna vissza, amelyeket a 
rezsim igyekszik megsemmisíteni.73 Rafszandzsáni lehetett volna az elégedetlen emberek 
jelöltje, ami a társadalom és a politika minden rétegéből tömegeket mozgatott volna meg.

Több helyen is olvasható volt, hogy a Rafszandzsáni-pártiak még reménykedtek, hogy 
az ítélet megváltozhat, hiszen május 21-én nem a hivatalos jelentés került ki, hanem a 
kiszivárogtatott. A jóváhagyott jelöltek listáját ugyanis az Őrök Tanácsa először elküldi a 
belügyminisztériumnak, s annak két napja van arra, hogy a hivatalos listát közzétegye a 
médián keresztül.74 A hivatalos lista azonban megegyezett a kiszivárogtatott változattal. 
Még ekkor is sokan arra számítottak, hogy Khámenei – a folyamatba beleszólva – vissza-
teszi a jelöltlistára Rafszandzsánit, mint ahogy tette azt 2005-ben.75 Ugyanis az alkotmány 
110-es cikkelye kimondja, hogy az övé a végső szó minden, az államot érintő ügyben.76 
Ez a gyakorlatban egy hokm-e hokumati, vagyis egy „kormányzati dekrétum” formájá-
ban történik. Ezt Ali Motahhari Khámeneinak írt levelében fel is hozta, miszerint: „Azt 
tanácsolom, hogy egy hokm-e hokumatival erősítse meg [Rafszandzsáni] jelöltségét, ami 
a Legfőbb Vezető által kívánt epikus politikának a megvalósítását fogja szolgálni.” A le-
velet azzal a megjegyzéssel kezdte, hogy „van egy erős megérzésem, hogy ha Khomeini 
imám életben lenne, és álnéven részt venne a választásokon, elutasítanák, mert néha ő is 
megfogalmazott kritikát”.77

Rafszandzsáninak nem volt közvetlen reakciója az Őrök Tanácsának döntésére, kam-
pányfőnöke, Eszháq Dzsahángiri elmondta, hogy nem áll szándékukban óvást emelni.78 
Az Őrök Tanácsának határozatával vitatkozni vagy arra indoklást kérni nem lehet. Ezt 

71 „Hásemi va Khátami qatan nemi ájand” [Hásemi és Khátami nem indulnak]. Fársz, http://farsnews.
com/newstext.php?nn=13920218001356, 2013. május 9.

72 Különösen 2009 után. „Decision Time for Iran’s Great Reformist Hope”. Radio Free Europe, http://
www.rferl.org/content/iran-presidential-election-khatami/24939591.html, 2013. március 26.

73 „Surprise Candidacy Challenges Plans of Iranian Establishment”. Radio Free Europe, http://www.
rferl.org/content/iran-rafsanjani-candidacy-khamenei/24985662.html, 2013. május 14.

74 „Fardá aszámi-je námzadhá-je ehráz-e szaláhijat sode-ye riászat-e dzsomhuri elám mi savad” 
[Holnap az engedélyezett elnökjelöltek nevét bejelentik]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13920231001095, 2013. május 21.

75 Mosztafa Moinnal és Mohszen Mehralizádével.
76 „Qánun-e aszászi-je dzsomhuri-je eszlámi-je irán”, aszl-e jekszad o dahom, nokte-je dovvom (Az 

iráni alkotmány 110. fejezetének 2. pontja). www.shmoton.ir/PDF/Poor/4.pdf.
77 „Náme-yje Ali Motahhari be Rahbar-e Enqeláb” [Ali Motahhari levele a Forradalom Vezetőjének 

(Khámenei)]. Pájgáh-e ettelá-e reszáni-je Doktor Ali Motahhari, http://alimotahari.ir/featured/1194, 
2013. május 22.

78 „Szokhanán-e tárikhi-je Hásemi Rafszandzsáni dar dzsam-e azá-je szetád-e entekhábáti” 
[Rafszandzsáni történelmi beszéde a választási kampánya tagjainak gyűlésén]. Kaleme, http://
kaleme.org/1392/03/02/klm-144766/, 2013. május 23.
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még Khomeini tette világossá: „bárki, aki azt mondja, hogy az Őrök Tanácsának ítélete 
jogtalan, az erkölcstelen, megrontó (mofszed)”.79 Az iráni elnökválasztás egyik legna-
gyobb legitimizációs hátrányát John Kerry amerikai külügyminiszter így fogalmazta 
meg: „A nem választott Őrök Tanácsa, mely nem felelős az iráni népnek, több száz jelöltet 
kizár, és nem kötelezhető magyarázat adására.”80 Az biztos, hogy a rezsim és a társada-
lom egyes részei között ezáltal még szélesebbé vált a szakadék.

A már említett Ali Motahhari mellett több jelentős személyiség is felszólalt a kizárás 
ellen. Köztük volt Háeri Sirázi ajatollah, a Szakértők Gyűlésének tagja,81 sőt Khomeini 
lánya (Zahrá Mosztafavi Khomeini) és unokája (Szajjed Haszan Khomeini) is. Az előbbi 
szerint Rafszandzsáni kizárása „csak éket ver az Imám [Khomeini] két társa közé, és 
nem veszi figyelembe azt a lelkesedést és sikert, amit az utca emberei a rendszer és a 
választások felé tanúsítanak”.82 Majd hozzátette, hogy „mutassa meg [Khámenei], hogy 
miért parancsolta az Imám azt, hogy a velájat-e faqih azért van, hogy […] elejét vegye 
a zsarnokságnak”. A levélből is kiderült, hogy Khomeini halála után a lehetséges utódai 
sorában Khámenei neve után Rafszandzsánié merült fel másodikként – erről eddig nem 
lehetett tudni.83

Az Őrök Tanácsának másik fő „áldozata” Masái, aki a „jelenlegi deviáns” (monharef-e 
dzsári) a principalisták szemében. Kiesése nem volt kérdéses Ahmadinezsád és Khámenei 
jelenlegi viszonyának fényében, többen is biztosra vették Iránban, hogy nem fogják en-
gedélyezni az indulását.84 Ahmadinezsád rögtön óvást nyújtott be Masái visszahelyezése 
érdekében, de nem járt sikerrel,85 így most már csak abban reménykedhetnek, hogy a 
választások előtt két nappal Khámenei visszahelyezi a nevét a listára.

79 „Emám Khomeini: Har kasz begujad ráj-e Surá-je Negahbán kazá aszt mofszed aszt” [Khomeini: 
bárki, aki azt mondja, hogy az Őrök Tanácsának döntése jogtalan, az megrontó]. Fársz, http://www.
farsnews.com/newstext.php?nn=13920230001029, 2013. május 20.

80 „Kerry Slams Iran’s Guardian Council over Poll Candidates”. Middle East Online, http://www.
middle-east-online.com/english/?id=58974, 2013. május 24.

81 „Touzihát-e Háeri Sirázi dar báre-je náme-je diruz-e khod be maqám-e moazzam-e rahbari”. 
[Háeri Sirázi Legfőbb Vezetőnek írott tegnapi levelének magyarázata]. ISNA, http://www.isna.ir/fa/
news/92030100741, 2013. május 22.

82 „Khomeini’s Daughter Calls on Supreme Leader to Reinstate Rafsanjani”. Radio Free Europe, http://
www.rferl.org/content/khomeini-rafsanjani-iran-election-presidency/24994147.html, 2013. május 22.; 
„Khomeini’s Daughter Asks Khamenei: Let Rafsanjani Run”. al-Monitor, http://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2013/05/khomeini-daughter-petitions-khamenei-rafsanjani.html, 2013. május 22.

83 „Kháhesmand aszt dekhálat farmájid va nesán dahid velájat-e faqih mi kháhad dzselo-je diktátori rá 
begirad” [Kérem, avatkozzon be, és mutassa meg, hogy a velájat-e faqih a zsarnokság megakadályo-
zására van]. Dzsamárán, http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_26621.aspx, 2013. május 22.

84 Például a Pájdári tag Hoddzsat ol-Eszlám Ruholláh Hoszejnián. http://www.yjc.ir/fa/news/4371211/.
85 „Áqá-je Masái mazlum-e váqe sod” [Masái urat elnyomták]. Riászat-e dzsomhuri-je Eszlámi-je Irán, 

http://president.ir/fa/48770, 2013. május 22.; Június elején a Központi Választási Bizottság bejelentet-
te, hogy az Őrök Tanácsa által kizárt jelöltek fellebbezései legnagyobb számban Teheránból és Fars 
tartományból érkeztek. „Dávtalabán-e entekhábát-e suráhá dar Tehrán va Fársz bistarin eterázát rá be 
radd-e szaláhijathá dástand” [Az elutasított jelentkezés miatt a legtöbb fellebbezést Teheránban és Fársz 
tartományban nyújtották be]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920317000139, 
2013. június 7.
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toVábbI fejlemények

Érdekes színfoltját jelentették az iráni elnökválasztás jelöltállítási szakaszának a női 
regisztráltak. Erről a kérdésről az Őrök Tanácsának egyik tagja, Mohamed Jazdi 
ajatollah így nyilatkozott:

azon egyének között, akik regisztráltak, tíz-tizenkettő nő is van. Az egyikük azt mond-
ta, hogy „ha elnök leszek, a kabinetem fele nőkből, másik fele férfiakból fog állni”. 
Ismert példa, hogy egyszer valaki be akart jutni egy faluba, de egyáltalán nem engedték 
be, mire ő azt mondta: „Hol van a falu vezetőjének a háza?” A jog nem engedi, hogy 
egy nő töltse be az elnöki posztot, akkor mégis hogy akarja ez a személy a kabinet ösz-
szetételét meghatározni?86

Az alkotmányban nem szerepel, hogy csak férfiak tölthetik be az elnöki posztot, de 
azt sem mondja, hogy nem csak ők. Az Őrök Tanácsa szerint azonban nő nem lehet elnök. 
A népszerű magyarázatok szerint egyrészt azért, mert az iszlámban a vallási elöljárók 
sem lehetnek nők, másrészt pedig azért, mert az elnöknek olyan személynek kell lennie, 
aki harcolt (vagy más módon vett részt) az iraki–iráni háborúban.

A tavasz folyamán különböző koalíciók alakultak, ami új jelenség az iráni politikai 
életben. Mindez annak a következménye, hogy Ahmadinezsád elnöksége alatt a hatalom 
felaprózódott. Ennek más és más oka van, de a legfontosabb az, hogy Ahmadinezsád 
igyekezett a korábbi hatalmi hálót izolálni, és a jelentéktelenebb elemeket hatalomhoz 
juttatni – mindezt nem túl sikeresen,87 ám annál konfrontatívabb módon. Így az Iszlám 
Köztársaságnak egy olyan fragmentált hatalmi struktúrája alakult ki, amelyben minden 
csoport igyekszik jelöltet állítani. Egyesek azonban hamar felismerték, hogy egyedül nem 
győzhetnek. A számos politikai szövetség közül a két legfontosabb az ún. „2+1” koalí-
ció vagy „Principalista koalíció” (melynek tagjai Velájati, Qálibáf és Ádel),88 illetve a 
„3+2” koalíció vagy „Követők koalíciója” (melynek tagjai ugyancsak konzervatív poli-
tikusok).89 Május 21-e után felmerült a kérdés, hogy a Principalista koalícióból ki lesz a 
hivatalos jelölt. Ádel először bejelentette, abban állapodtak meg, hogy a legnépszerűbb 
áll ki a választás napján.90 Azonban a hónap végén, a Szakértők Gyűlésének elnökével, 

86 „Hame-je csiz dar báre-je barreszi-je szaláhijathá az zabán-e Ájatolláh Jazdi”. ISNA, http://isna.ir/fa/
news/92022617771/, 2013. május 14.

87 Rafszandzsáni még mindig komoly politikai erő Iránban.
88 „Eteláf pisnahád-e man bud/Eteláf-e sze gáne bá afrád rájzani mi konad ne ahzáb” [A koalíció az 

én javaslatom volt. / A hármas koalíció személyekkel konzultál, nem pártokkal]. Mehr, http://www.
mehrnews.com/detail/News/1801446, 2013. január 29.

89 Manoucsehr Mottaki (korábbi külügyminiszter), Mohamed Báhonar, Abu Torábi Fard (akik korábban 
parlamenti elnökök voltak), Jahja Ál-e Eszhaq és Pourmohammadi. „Csahár dzsebhe dar entekhábát 
bá ham raqábat mi konand” [Négy front versenyez egymással a választásokon]. Mehr, http://www.
mehrnews.com/detail/News/1803629, 2013. február 1.; „Elâm-e maszádiq-e kándidáhá-je dzsebhe-je 
pejraván tá páján-e farvardin máh” [Farvardin hónap végére a Követők koalíciója bejelenti jelöltjét]. 
Fársz, http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920105000436, 2013. március 25.

90 „Námzad-e naháji-je eteláf-e pisraft bad az tablighát-e televizioni mosakkhasz mi savad” [A televízi-
ós viták után a Principalista koalíciója meghatározza végleges jelöltjét]. Fársz, http://www.farsnews.
com/newstext.php?nn=13920231000913, 2013. május 21.
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Mahdavi Káni ajatollahhal való találkozójuk után kijelentették, hogy mindhárman in-
dulnak a megmérettetésen.91 Ádel június 10-én mégis bejelentette a visszalépését, amit 
a neokonzervatívok pozitívan ítéltek meg, hiszen ezzel a principalista egység lehetősége 
közelebb került.92 Mivel a Követők koalíciójából senki sem jutott tovább, ők Velájati tá-
mogatása mellett döntöttek.93

Az állam májusban az internet sebességét lelassította, és filterekkel tűzdelte tele, 
ennek következtében a Közel- és Közép-Kelet legnagyobb internetfelhasználói a válasz-
tások idejére virtuális függönnyel találták szemben magukat.94 Mind a választók, mind a 
jelöltek – különösen a reformisták – ügyét akadályozza az, hogy a virtuális tér ellenőrzése 
(is) a konzervatívok kezében van, akik gátolják a kampányt. Például a lista kihirdetése 
után pár nappal a reformista Rouháni érdekeltségébe tartozó Khabar-e Áftáb honlapja 
már elérhetetlen volt.95

Május 22-én az Iráni Iszlám Köztársaság hivatalos állami csatornája (Szedá va Szimá-
je Dzsomhuri-je Eszlámi-je Irán) bejelentette, hogy a túl sok jóváhagyott jelölt miatt idén 
nem lesznek televíziós vitaműsorok – melyek információkkal látnák el a szavazókat a 
jelöltekről.96 Rouháni május 27-i televíziós interjújában kijelentette: „Bárcsak lenne építő 
jellegű kritika [az állami csatornánál], mert azért nagyon hálásak lennénk. […] Sok olyat 
ismerek, aki a sah börtönében szenvedett, és az Imám társa volt, s akit megsértett az 
állami televízió.” A kritika nem új, a közvetlenül Khámenei irányítása alá tartozó adót 
gyakran éri bírálat amiatt, hogy nem hajlandó senkinek sem szót adni, ha az a rendszer-
nek nem felel meg.97

A nyomásnak köszönhetően végül mégiscsak közvetítettek elnöki vitákat (az Iráni 
Iszlám Köztársaság történetében második ízben).98 Az idei elsőt május 31-én sugároz-
ták: megvitatták a gazdasági problémák gyökereit, és a nyolc elnökjelölt elővezette a 
küszködő gazdaság fellendítésére vonatkozó saját megoldási javaslatait. A vita leginkább 
egy „kvízműsorra” emlékeztetett, s az elnökjelölteknek sem nyerte el a tetszését. Áref, 
Dzsalili és Ádel esetenként nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, Rouháni pedig egye-
nesen offenzívnak nevezte a műsort. A majdnem négyórás vitából azonban kiderült, 
hogy míg Rezái és Rouháni szerint a legfontosabb megoldandó probléma a nagyarányú 

91 „Námzadhá-je eteláf-e pisraft tá ákhar dar szahne mi mánand” [A Principalista koalíció jelöltjei a leg-
végéig színpadon maradnak]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920307000225, 
2013. május 28.

92 „Haddád Ádel az kándidátori enheráf dád” [Haddád Ádel visszalépett a jelöltségtől]. Alef, http://alef.
ir/vdcgwy9qqak97u4.rpra.html?189731, 2013. június 10.

93 „Elám-e hamájat-e raszmi-je dzsebhe-je pejraván-e khatt-e Emám va rahbari az Velájati” 
[A Követők koalíciójának hivatalos bejelentése arról, hogy Velájatit támogatják]. ISNA, http://isna.ir/
fa/news/92030905581/, 2013. május 30.

94 „Internet Speed Drops as Iran Election Looms”. al-Jazeera, http://www.aljazeera.com/news/
middleeast/2013/05/2013519185216148974.html, 2013. május 19.

95 „Rafsanjani Shut out of Iran’s Presidential Race”. Lobe Log, http://www.lobelog.com/rafsanjani-shut-
out-of-irans-presidential-race/, 2013. május 22.

96 „Iran Follows 2012 Election Script to Avoid 2013 Election Surprise”. al-Monitor, http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2013/05/iran-elections-no-surprises-script.html, 2013. május 22.

97 „Havási-je hozur-e Rouháni dar televizion” [Rouháni televíziós szereplésének margóján]. Faráru, 
http://fararu.com/fa/news/151245/, 2013. május 28.

98 Az első 2009-ben volt.
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munkanélküliség, addig Qálibáf a lakhatási díjak csökkentését tűzte ki célul. Áref az inf-
láció megfékezésében látja a probléma megoldását, illetve megjegyezte, hogy a reformista 
kormányok mindig is jobban tudták kontrollálni az infláció mértékét. A moderátor később 
megkérdezte, hogy tervezik-e a jelöltek megszüntetni Iránnak a – nemzetközi szankciók 
következtében csökkenő – olajbevételtől való függését. Velájati szerint a megoldás a gáz-
exportban van, amihez elengedhetetlen, hogy az ország kibéküljön a világgal.99

A második vitára, melynek témái a cenzúra és a kulturális ügyek voltak, június 5-én 
került sor. Áref, Rouháni, Qálibáf és Velájati minimalizálná az államnak a kulturális 
ügyekbe való beleszólását, mert a „kulturális ügyeket a kultúrára és a művészetre kell 
hagyni”. Ádel Rouháninak erre azt válaszolta, hogy nem szabad hagyni, hogy bármiféle 
kulturális mű vagy munka sértse a vallást. Dzsalili pedig azon a véleményen volt, hogy 
a Kulturális Forradalom Legfőbb Tanácsának (Surá-je Áli-je Enqeláb-e Farhangi) kell 
vezetnie a kulturális ügyeket. Rezái szerint a munkanélküliség hatással van a kultúrára 
is, vagyis amíg azt meg nem szüntetik, addig annak negatív hatása továbbra is érvénye-
sülni fog. A nők jogainak kérdése is felmerült. Ezzel kapcsolatban Rouháni egy olyan 
minisztérium felállítását ígéri, ahol a nők jogi egyenlőségének megvalósításán dolgozná-
nak. Dzsalili ezzel szemben kihangsúlyozta, hogy a nőknek el kell látniuk a családban 
és a háztartásban betöltött szerepüket is. Érdemes megjegyezni, hogy a felesége sikeres 
orvos.100

A harmadik és egyben az utolsó vita június 7-én volt, melynek során az elnökjelöltek 
a külpolitikai álláspontjukat fejthették ki. A három téma közül ez okozta a leghevesebb 
vitát közöttük. Rouháni saját – Khátami elnöksége idején betöltött – szerepével hoza-
kodott elő, amikor is diplomáciai sikereket ért el, miközben két szomszédos országot is 
idegen erők szálltak meg. Azt is megemlítette, hogy Dzsalili nem volt képes megegyezni 
a nemzetközi közösséggel. Dzsalili erre kiemelte, hogy 2003-ban Rouháni „gyengesége” 
miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni az urándúsítást. Majd hozzátette, hogy az USA-
val való ellentétet abban látja, hogy „az Egyesült Államok egyik alapvető külpolitikai 
irányvonala az Izrael melletti elkötelezettség, míg Iráné Izrael állam legitimitásának a 
hiánya. […] Hiszen megszállás és invázió nem ad legitimitást. És ezt a logikát kívánjuk 
megvédeni.” A principalista jelöltek között sem volt azonban egyetértés. Qálibáf erős 

  99 „Avvalin monázere-je entekhábáti-je kándidáhá-je riászat-e dzsomhuri” [Az elnökválasztás jelölt-
jeinek első vitája]. YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=6P0oYHskTOM, 2013. május 31.; 
„Iranian Presidential Candidates Meet in Televised Debate”. Radio Free Europe, http://www.rferl.
org/content/iran-presidential-debate/25003083.html, 2013. május 31.; „Furor at First Debate”. The 
Iran Primer, http://iranprimer.usip.org/blog/2013/jun/04/latest-race-furor-first-debate, 2013. június 4.

100 „Taszaddigari-je doulat dar houze-je farhang o honar bájad be haddaqall bereszad” [Az állam bele-
szólását a kultúrába és a művészetbe minimalizálni kell]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13920315000521, 2013. június 5.; „Surá-je áli-je enqeláb-e farhangi bájad mohemmtar az 
Surá-je áli-je amnijjat-e melli básad” [A Kulturális Forradalom Legfőbb Tanácsának fontosabbnak 
kell lennie a Nemzetbiztonság Legfőbb Tanácsánál]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13920315000596, 2013. június 5.; „Dovvomin monázere-je kándidáhá-je riászat-e dzsomhuri” 
[Az elnökjelöltek második vitája]. YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=BDgVcVRYvRo, 2013. 
június 5.; „Dovvomin monázere-je zende-je televizioni-je hast kándidá bargozár sod/Az máhváre tá 
etijád va az szinemá tá kháneváde mozu-e goftogu-je námzadhá” [A nyolc jelölt második élő televízi-
ós vitájára sor került. / A rezsi, a függőség, a mozi és a család volt a jelöltek beszélgetésének témája]. 
Mehr, http://www.mehrnews.com/detail/News/2070049, 2013. június 5.
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kritikával élt, különösen Velájatival szemben, kihangsúlyozva az iraki–iráni háborúban 
betöltött saját szerepét: „míg Ön [Velájati] [François] Mitterand-nal kávézott, énrám lőt-
tek […] ez Önnek diplomácia?”. Qálibáf szerint semmilyen diplomáciai célt sem sikerült 
teljesíteni 2005 óta.101 Ezzel Velájati és Dzsalili sem értett egyet, mert szerintük a kül-
politika az Iszlám Köztársaság egyik legerősebb és legsikeresebb pontja. Azonban ők 
ketten sem jutottak közös nevezőre mindenben. Dzsalili azzal vádolta Velájatit, hogy túl 
békülékeny Irán atomprogramját illetően, míg Velájati szerint Dzsalili legnagyobb diplo-
máciai kudarca az, hogy a szankciókat nem sikerült megszüntetnie. Ezen a ponton Ádel 
megjegyezte, hogy az Egyesült Államok már akkor szankciókkal sújtotta Iránt, amikor 
még nem is létezett az atomprogram.102

Június 1-jén Teheránban letartóztatták Rouháninak a fiatalokat célzó kampányának 
vezetőjét, Szaidolláh Bedástit és két aktivistájukat.103 Június 2-án pedig Rafszandzsáni 
személyzetének négy tagja járt ugyanígy.104 Ezt követően a Hírszerzési Minisztérium 
(Vezárat-e Eteláát) kiadott egy nyilatkozatot, miszerint letartóztatták azt a terroris-
tahálózatot, melynek célja a június 14-i választás megzavarása volt.105 Az őrizetbe vett 
személyek nevéről azonban nem esett szó.

A június 7-i vitaműsor után Maszud Dzsazáeri, a fegyveres erők helyettes vezérkari 
főnöke elmondta, hogy

korábban már említettük, hogy jobb lenne, ha a tisztelt jelöltek az elnöki jogkörön belül 
maradnának, és elkerülnék a fegyveres erők arénájába való belépést, mely közvetlenül 
nemzetbiztonsági ügyeket érint. […] Alkotmányos joga van a fegyveres erőknek azokat 
a jelölteket szembesíteni, akik nem tartják be ezt a határt, vagy téves információt ter-
jesztenek, vagy kedvezőtlen képet festenek, amit elhalasztunk a választások utánra.106

Tehát Iránban a szabad választás lehetősége még mindig kérdéses, az igazi próbatétel 
majd június 14-én, vagyis az elnökválasztás napján lesz. Khámenei január 8-i beszédében 
azoknak, akik folyamatosan a szabad választások fontosságára hívták fel a figyelmet 
(mint Khátami, Rafszandzsáni, Khoinihá vagy Karbászcsi), válaszul ezt mondta:

101 „Diplomaszi-je má dar szijászat-e kháredzsi movaffaq niszt/Csáles-e Dzsalili bá Áref va Rouháni” 
[A diplomáciánk a külpolitikában sikertelen/Dzsalili vitája Áreffel és Rouhánival]. Fársz, http://
farsnews.com/newstext.php?nn=13920317000526, 2013. június 7.

102 „Szevvomin monázere-je entekhábáti-je kándidáhá-je riászat-e dzsomhuri” [Az elnökjelöltek harma-
dik vitája] YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=KSXf-MXKDmU, 2013. június 7.; „Matn-e 
kámel-e bakhs-e dovvom-e monázere-je kándidáhá” [Az elnökjelöltek második vitájának teljes szö-
vege] (A cím tévesen, igazából a harmadik vita szövege található itt.) Mehr, http://mehrnews.com/
detail/News/2070893, 2013. június 7.

103 „Enteqál bázdast-sodegán-e szetád-e Rouháni be enferádi-je deviszt o csehel zendán-e Evin” 
[Rouháni őrizetbe vett stábtagjainak átszállítása az Evin börtönbe]. Kaleme, http://www.kaleme.
com/1392/03/13/klm-146172/, 2013. június 3.

104 „Bázdást-e raisz va sze ozv-e szetád-e Hásemi Rafszandzsáni dar Kohgiluje o Bojerahmad” [Kohgiluje 
o Bojerahmad tartományban letartóztatták Rafszandzsáni stábjának elnökét és három tagját]. Ráh-e 
szabz, http://www.rahesabz.net/story/70798/, 2013. június 2.

105 „Dzsoziját-e enhedám-e sabake-je dzsászuszi o terroriszti/tim-e davázdah nafare kharábkári bázdást 
sodand” [Terrorista- és kémhálózat felszámolásának részletei. / A tizenkét fős csapat szabotázs miatti 
letartóztatása]. Fársz, http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920312001340, 2013. június 2.

106 „Vákones-e Szardár-e Dzsazáeri be azhár-e nazarhá-je amnijati va defái-je kándidáhá” [Dzsazáeri pa-
rancsnok válasza az elnökjelöltek védelmi és biztonságpolitikát érintő megjegyzéseire]. Fársz, http://
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920319001115, 2013. június 9.
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Egyértelmű, hogy a választásoknak szabadnak kell lenniük. Az elmúlt 30 év több mint 
30 választása talán nem volt szabad? Melyik országban szabadabbak a választások, 
mint Iránban? Óvatosan kell bánni az ilyen beszédekkel, nehogy a nép csalódjon a vá-
lasztásokban. […] Melyik országban nincsenek szükséges szempontok szerinti intézke-
dések a [jelöltek] kompetenciáját illetően? Miért hangsúlyozzák ezt a kérdést ennyire, 
és próbálják az emberek elméjében azt a képzetet kelteni, hogy a választásokon való 
részvétel lényegtelen?107

A korábbi elnökválasztásokkal ellentétben, idén nincs „erős ember” a jelöltek között, 
ami azt jelenti, hogy bárki is nyeri meg a választást, az a Legfőbb Vezető számára meg-
felelő lesz. A rezsim célja jelenleg a legitimitáshoz szükséges, minél magasabb részvétel 
elérése. Mint azt Khámenei június 3-i, Khomeini halálának évfordulóján tartott beszédé-
ben elmondta, ő nem támogatja egyik jelöltet sem, mivel minden egyes ember szavazata 
az Iszlám Köztársaságra adott szavazat.108

A legesélyesebb három jelölt mindazonáltal Szaid Dzsalili, aki konzervativizmusa és 
lobbiháttere miatt a vezetés szemében a legideálisabb jelölt, valamint Mohamed Báqer 
Qálibáf és Haszan Rouháni, akik a különböző felmérések szerint messze a legnépszerűb-
bek, széles körű társadalmi és politikai támogatottsággal rendelkeznek. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy egy kevésbé ismert jelölt ne nyerhetné meg a választásokat, 
mint ahogy tette azt 2005-ben Ahmadinezsád. Mindazonáltal fontos tényező lehet a vég-
ső eredményben Khámenei akarata, amely néha a nép akarata fölé kerekedhet, amint 
az tapasztalható volt 2009-ben. Egy független kutató, Farideh Farhi szavaival élve: „Az 
egyetlen megjósolható dolog az iráni politikát illetően: annak kiszámíthatatlansága.”109

A szerző a Magyar Külügyi Intézet gyakornoka.

107 „Elqá-je ázád nabudan-e entekhábát komak be dosman aszt/szi o csahár entekhábát bargozár kardeim 
kodámas ázád nabude aszt?” [Azok a kijelentések, miszerint a választások nem szabadok, az ellen-
séget segítik. / 34 választásra került sor mindezidáig, melyik nem volt szabad?]. Fardá, http://www.
fardanews.com/fa/news/240751, 2013. január 8.

108 „Har ráj-e mardom ráj be dzsomhuri-je eszlámi aszt” [Minden ember szavazata szavazat az iszlám 
köztársaságra]. Tasznim, http://www.tasnimnews.com/Home/Single/69850, 2013. június 4.

109 „Iran Surprises again!”. Lobe Log, http://www.lobelog.com/iran-surprises-again/, 2013. május 11.
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