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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Melyek az iráni 
választások legfontosabb tanulságai?”

N. Rózsa ERzsébEt

A 2017-es iráni elnökválasztás egyik legfontosabb mutatója a mintegy 73 szá-
zalékos részvételi arány volt, ami látszólag eléggé hirtelen „generálódott”. 
Ez részben érthető, hiszen maga a kampány nagyon rövid, mindössze négy 

hét volt. Másrészt viszont a választási hajlandóság idén (csakúgy, mint 2013-ban) 
tulajdonképpen a kampányidőszak második felében ugrott meg. Ez részint azzal 
magyarázható, hogy a televíziós viták csak akkor zajlottak, de azzal is, hogy az utol-
só pillanatra a versengés, bár a szavazók négy jelölt közül választhattak, valójában 
kétesélyes lett. Az iráni politikai rendszert végletesen leegyszerűsítő képlet szerint 
az ország nyitása/reform és a befelé fordulás/konzervativizmus között kellett vá-
lasztani.

A választási eredmény nemcsak Haszan Róháni többségi támogatását jelzi, ha-
nem a másik oldal, a konzervatív Ebráhim Raiszi elutasítását is. Erre utal az is, hogy 
bár a 2015-ös nukleáris megállapodás eredményei egyelőre nem nagyon látszanak 
a választók mindennapi életében, s a remélt gazdasági fejlődés egyelőre elmaradt, 
így sokan szkeptikusak, sőt kritikusak Róháni eddigi teljesítményével kapcsolatban, 
mégis majdnem 20 százalékkal (8 millió szavazattal) többet kapott, mint Raiszi. Rá-
adásul a 2013-as szavazatai számát kb. 5 millióval meg is tudta növelni: összesen 
23,5 millió voksot szerzett, ami az érvényes szavazatok mintegy 57 százalékát tette 
ki. Riválisára nagyjából 15,8 millió választó (38 százalék) szavazott. Raiszi isme-
retlensége ugyan valamelyest szintén belejátszhatott a végeredménybe, azonban 
mivel a közvélekedés szerint ő volt a legfőbb vezető, Ali Khámenei favoritja, ennek a 
jelentősége meglehetősen korlátozottnak tekinthető.

Khámenei ajatollah, szokásának megfelelően, nyilvánosan nem támogatott 
egyetlen jelöltet sem, hanem a részvétel fontosságát hangsúlyozta. Így a magas 
részvételi arány az ő szempontjából mindenképpen győzelemként könyvelhető 
el. Még akkor is, ha Róháni tevékenységével összefüggésben az utóbbi időben 
fenntartásokat fogalmazott is meg, a nukleáris megállapodást – illetve az azzal 
kapcsolatos amerikai szerepvállalást – illetően pedig rendszeresen bizalmatlan-
ságát fejezte ki. Ily módon szinte biztosra vehető, hogy Donald Trumpnak az iráni 
elnökválasztásról szóló híreket szinte azonnal háttérbe szorító szaúdi látogatá-
sa, különösen a Rijádban és Jeruzsálemben elmondott beszédei, Róhánit nagyon 
nehéz helyzetbe hozzák. Az iráni konzervatív körök minden bizonnyal megpróbál-
ják a Róháni által eddig kezdeményezett és a gazdasági nyitás és a társadalom 
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liberalizációja terén ezután kezdeményezendő reformokat megakadályozni. Kérdés, 
hogy egy ilyen erős társadalmi felhatalmazással a háta mögött, Róháninak lesz-e 
elég ereje ahhoz, hogy a konzervatív erőket, különösen az Iszlám Forradalmi Gárdát 
visszaszorítsa a politika és a gazdaság területeiről.

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a küzdelmek még mindig a velájat-e 
fakíh, a vallástudós uralmára épülő rendszer keretein belül zajlanak, és minden 
szempontból annak túlélése az elsődleges cél. Nem véletlen, hogy az elnökválasz-
tási kampány során Khámenei az egység megtartására szólított fel. Tulajdonképpen 
ezt a célt szolgálja az is, hogy Róháni nyerhetett (már 2013-ban is), hiszen a rend-
szer a tömegtámogatással legitimálja magát. (Ebből ered az ajatollah által hirdetett 
magas részvételi arány fontossága is.) Viszont az is figyelemreméltó tény, hogy a 
mintegy 80 milliós iráni lakosság 70 százaléka 40 év alatti (azaz a 38 évvel ezelőt-
ti forradalomról semmilyen emlékkel nem rendelkezik). A fiatalok részvétele pedig 
2013-ban is és most is döntő volt az elnökválasztás kimenetelében.

Végül, de nem utolsósorban, a 2016-os parlamenti választások eredményei 
szintén a konzervativizmus csökkenő vonzerejét tükrözték: azok ugyanis az iráni 
társadalomnak és a politikai elitnek – a rendszer keretein belüli – óvatos elmoz-
dulását mutatták a szélsőségesen konzervatívoktól a mérsékelt konzervatívok 
(centristák, reformerek) irányába.

MaNyasz RóbERt

Az iráni politikai rendszer sajátossága – és egyelőre egyben erőssége is –, 
hogy nincsen abszolút győztes, aki „mindent visz”. Ez akkor is így volt, amikor 
az iszlám köztársaság elnöke is a legfőbb vezető, Ali Khámenei konzervatív 

vonalához tartozott (azaz Mahmúd Ahmadinezsád idején), s még inkább igaz ez 
az állítás most, hogy az elnöki pozíciót négy éve betöltő reformista, Haszan Róháni 
újrázott. E sajátosság következménye, hogy a négy évtizede fennálló politikai 
struktúrában ritka a hirtelen irányváltás: a változások mindig lassan, a különböző 
erőközpontok közötti viszonyok alapján balanszírozva, fokozatosan játszódnak le.

Az iráni elnökválasztás a közel-keleti események egy kiemelten fontos pil-
lanatában zajlott le. Az Iszlám Állam elleni szíriai–iraki háborúban ugyanis a 
Trump-kormányzat szándéka szerint egy új fejezet nyílik, ami várhatóan a szíriai 
polgárháborúban kialakult helyzetre is döntő hatással lesz. Ennek kapcsán a tér-
ségbe látogató amerikai elnök 110 milliárd dolláros fegyvervásárlási üzletet ütött 
nyélbe a szaúdi vezetéssel. Ez úgy is értelmezhető, hogy Rijád Izraellel egy szintre 
emelt stratégiai partnere lesz Washingtonnak, ami pedig alapvetően befolyásolhatja 
a szaúdi–iráni regionális hatalmi versenyfutást.

A választások kimenetelének egyik elsődleges hatása éppen Teherán nemzet-
közi viszonyaiban manifesztálódhat. Az utóbbi másfél évtizedben a perzsa állam 
fontos új pozíciókat szerzett a térségben (Irak, Jemen), miközben a régieket 
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(Libanon, Szíria) is megerősítette. Ebben – miként azt a mérsékeltnek mondott, az 
atomalkut tető alá hozó Róháni elmúlt négyéves elnöksége bizonyította – nem lesz 
változás, hacsak az említett amerikai irányváltás és Szaúd-Arábia megerősödése 
nem indukálja majd azt.

Az embargónak az atomegyezményt követő feloldása nem járt ugyan a várt 
széles körű pozitív hatásokkal, de Róháni újrázásától mégis remélhetőek tényle-
ges kedvező gazdasági következmények. Ezek közül elsősorban a bankszektor 
korlátozott liberalizációjának és a húzóágazat, az olajipar modernizációjának a 
megkezdése emelhető ki. Miután ez valamennyi gazdasági tényező – beleértve a 
hagyományos bazárburzsoáziát, az Iszlám Forradalmi Gárda hadi- és nehézipari 
érdekeltségeit és a nagy vallási alapítványokat – érdeke, az átalakítást már csak a 
valóban őskonzervatív erők akadályozhatják meg.

A választások egyik kevésbé elemzett szegmense a most vereséget szenve-
dett Ebráhim Raiszi személye. Az elnökválasztáson való megmérettetése az Ali 
Khámenei körüli politikai és katonai erőcentrum lépése volt. Ezzel egyrészt ismer-
tebbé kívánták tenni őt, a meshedi Ali imám mauzóleuma – a világ legnagyobbnak 
tartott vallási alapítványa – élén álló, még mindig fiatalnak számító (57 éves) 
vallástudóst. Ugyanakkor azt is fel akarták mérni, hogy milyen társadalmi támo-
gatottsággal bír. Raiszi ugyanis – amennyiben nem egy átmeneti személy vagy 
több tagból álló grémium lesz az utód – a régóta betegeskedő Ali Khámenei egyik 
első számú kiszemeltje a legfőbb vezetői posztra. A választások eredménye erre 
azonban nem adott kielégítő választ. Így – bár a 15 milliós támogatottság nem 
mondható kevésnek – az elkövetkező időben a konzervatív vallástudósi körök és a 
szinte párhuzamos hatalommá növesztett Iszlám Forradalmi Gárda sokat tesznek 
majd azért, hogy Raiszi társadalmi elfogadottságát növeljék. Ennek egyik várható 
állomása Raiszi vallási hierarchiabeli rangjának – amely egyelőre hodzsetoleszlám – 
az emelése lesz. (Bár éppen Khámenei 1989-es kijelölése/megválasztása mutatja: 
a vallástudósi rang kevesebbet nyom a latban, mint a politikai képesség és tapasz-
talat.)

A reformerők az elnöki referendummal egy időben tartott önkormányzati válasz-
tásokon is elsöprő győzelmet arattak. Nyitott kérdés, hogy a bevezetőben említett 
erőegyensúly biztosítása érdekében Raiszi további felépítésén kívül lesz-e más – s 
ha igen, milyen – „bosszújuk” a konzervatívoknak.

WagNER PétER

A 2017-es választások legfontosabb tanulsága az volt, hogy a legfőbb vezető, Ali 
Khámenei körül csoportosuló hatalmi elit nem szólt bele a szavazásba. Mivel 
a 2009-es elnökválasztás során az addigi elnök, Mahmúd Ahmadinedzsád 

vitatott újraválasztásában jelentős szerepe volt a rezsimnek, azóta egy hasonló 
esemény lehetősége négyévente visszatérő aggodalomként jelentkezik Iránban és 
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külföldön egyaránt. A szakértők a választások előtt a Haszan Róháni és Ebráhim 
Raiszi közötti, kiélezett küzdelmet jelezték, ám abból nem lett semmi, hiszen Róháni 
meggyőző fölénnyel nyert már az első fordulóban.

A választások jelentősége eltérő volt az irániak és a Nyugat számára. Míg a 
választóknak a fő kampánytémákat a gazdasági természetűek (munkanélküliség, 
infláció, korrupció) jelentették, addig külföldön elsősorban az iráni nukleáris prog-
ramról szóló, 2015-ben megkötött megállapodás jövője keltett izgalmakat. A két 
ügy azonban szorosan összefügg, mert a szankciók feloldása az iráni gazdaság 
– a Világbank adatai szerint 6-7 százalékot elérő – növekedéséhez is hozzájárult. 
Róháninak a már az első fordulóban elért győzelme azért is meggyőző eredmény, 
mert kormánya az elmúlt években több népszerűtlen, de a gazdaság szempontjából 
kulcsfontosságú döntést hozott. Közülük a szegényebb rétegek számára a legfáj-
dalmasabb az volt, hogy az ártámogatások csökkentése révén jelentősen megnőtt 
az alapvető élelmiszerek, illetve az üzemanyag ára.

A választásoknak volt még egy fontos tanulságuk: továbbra sem látunk bele az 
iráni elit gondolkodásmódjába. Raiszi esélyeit a Khámeneivel való kapcsolatából 
próbálták levezetni a szakértők; ám ha van is ilyen, az most egyáltalán nem befo-
lyásolta az iráni közvéleményt, és a választások kimenetelére sem volt hatással. Az 
iráni választás, Róháni és Raiszi programja egyaránt alapvetően arról szólt, hogy 
folytatódjon-e az ország nemzetközi rendszerben való elszigetelődésének az eny-
hülése – politikai és gazdasági téren egyaránt. A kérdésben a legfőbb vallási vezető 
egyelőre nem foglalt állást: hagyta, hogy az iráni választók akarata döntsön.

Róháni számára minden adott ahhoz, hogy – a rendszer keretei között – a 
második elnöksége alatt is folytatni tudja társadalmi-gazdasági reformjait és a 
külpolitikai nyitást. Ez utóbbi legnagyobb akadálya az új amerikai vezetés lehet. 
A Barack Obama elnöksége alatt élvezett permisszív környezet kedvezett az iráni 
terveknek és elképzeléseknek, s azt Teherán magára nézve előnyösen tudta ki-
használni. Irán pozícióinak erősödése a régióbeli országok, különösen Irak és Szíria 
növekvő aggodalmához vezetett.

Donald Trump elnök megválasztásával a Közel-Kelet újabb hangsúlyváltásra 
számíthat. Jelzésértékű, hogy a térségben először két olyan Amerika-barát orszá-
got látogatott meg az új elnök (Szaúd-Arábiát és Izraelt), amelyek Irán legfontosabb 
ellenségei is egyben. Trump és külpolitikája meglehetősen kiszámíthatatlan. Eddig 
csak a dzsihadisták iránt és az Irán-ellenességben bizonyult következetesnek, ezért 
Teherán szempontjából rendkívüli kihívást fog jelenteni az új amerikai adminisztráció.

Róháni balszerencséjére Irán iraki, szíriai és libanoni tevékenységére kevéssé 
van hatása a mindenkori elnöknek, mert az elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárda 
irányítása alatt áll, amely a végrehajtó hatalom jóváhagyásától függetlenül alakítja 
az ottani iráni külpolitikát. Ez indirekt módon egyben lehetőséget is nyújt a konzer-
vatív iráni erőknek arra, hogy megakadályozzák a Teherán és a Nyugat (vagy akár 
az arab világ) közötti közeledést, mivel bármi is lesz a szándéka a frissen megvá-
lasztott elnöknek, a konzervatív oldal továbbra is elég eszközzel rendelkezik ahhoz, 
hogy hirtelen vagy éles irányváltás a közeljövőben se történjen az országban.
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ablaka gERgő

A 2017-es voksoláson Haszan Róháni közel 8 millió szavazattal kapott többet, 
mint legfőbb riválisa, Ebráhim Raiszi, ami jól mutatja, hogy a társadalom 
többsége a megkezdett politikai, gazdasági, társadalmi nyitás folytatását 

támogatja. Tovább erősíti ezt, hogy az elnökválasztással egy időben tartott hely-
hatósági választásokon a fontosabb városokban szintén a reformpártiak kerültek 
többségbe (például a fővárosi önkormányzatba egyetlenegy konzervatív képviselőt 
sem választottak be). Ez mindenképp érzékeny veszteség a konzervatív és kemény-
vonalas tábornak.

Az elnökválasztás legfőbb tanulsága talán az, hogy a voksolás igenis fontos 
része az iráni politikának. Bár a szavazás alapvetően korlátozott keretek között, szűk 
politikai mezőben zajlik, de rendkívül jelentős szerepet játszik az iszlám köztársaság 
legitimálásában (annak elfogadottságát erősíti) és működésében (a vélemények 
becsatornázását és a felek kiegyensúlyozását segíti).

Ez a választás megmutatta, hogy a komoly korlátok ellenére életteli politikai vita 
zajlik, a jelöltek pedig most még a szokásosnál is élesebb szópárbajt vívtak az in-
gadozó szavazók megnyerése érdekében. Róháni győzelme ismét bebizonyította, 
hogy a sokszínű palettán csak annak van esélye a győzelemre, aki képes széles 
választási szövetséget kialakítani. A szavazás továbbá egyértelművé tette, hogy 
a társadalom kettősségéről (reformer–konzervatív, illetve város–vidék) szóló, le-
egyszerűsítő vélemény nem állja meg a helyét. Róháni egyszerre nyert az erősen 
urbanizálódott tartományokban (pl. Teherán, Jázd, és Fársz) és az elmaradott vidé-
ki területeken (pl. Szisztán-Beludzsisztán).

A voksolás eredményéből kiderült az is, hogy az iráni szavazókat elsősorban 
a hétköznapi ügyek érdeklik, s nem az ideológiai kérdések jelentik a cselekvésük 
mozgatórugóját. A gazdaság mindig is központi témája a kampánynak és a vitának, 
de ez most különösen is igaz volt: a munkanélküliség, az egyenlőtlenség és egyéb 
gazdasági-pénzügyi gondok uralták a napirendet. Ebben persze szerepet játszik a 
demográfiai változás is: a „forradalom gyermekei” felnőttek, és a stabilitásban, a 
kiszámíthatóságban lettek érdekeltek.

Az újból megválasztott Róháni mozgásterét továbbra is korlátozni fogja a kon-
zervatívok „ellenszele”, ami megnehezíti majd a kulcsfontosságú politikai döntések 
meghozatalát. A strukturális problémák megoldása korántsem tűnik egyszerű 
feladatnak, hiszen a gazdaság diverzifikálása (elsősorban az olajfüggőség csök-
kentése), a befektetési kedv előmozdítása és a korrupció megszüntetése egyaránt 
rendszerszintű változtatást igényel, nem csupán politikai döntést.

Róháni elnökségének sikerességére a bizonytalan külvilág is hatással le-
het – legyen szó a Trump-adminisztráció Irán-ellenes lépéseiről, a közel-keleti 
hatalmi folyamatok változásairól vagy éppenséggel a kőolaj világpiaci árának 
alakulásáról. Továbbá lényeges kérdés az is, hogy vajon a Dzsavád Zarif által 
vezetett külügyminisztérium képes lesz-e megbirkózni az Iszlám Forradalmi 
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Gárda kiterjedt (kül)kapcsolati rendszerével, és főleg a Kudsz Erők igen népszerű 
parancsnokával, Kászim Szulejmánival (és annak befolyásával).

Összességében kijelenthető, hogy a 2017-es voksolás egyértelmű és ha-
tározott igen volt az iráni mérsékelt és reformpárti politikára. Bár az elnöknek a 
politikai-hatalmi rendszerben más szereplőkkel is számolnia (azoknak gyakran 
engedelmeskednie) kell, a mostani választás rendkívül fontos állomás az iszlám 
köztársaság történetében – különösen, ha a tágabb politikai kontextust és dinamikát 
is figyelembe vesszük. A „reformerek” lényegében elfoglalták a választott politikai 
intézményeket (mivel a 2016-os voksolás során többséget szereztek a parlament-
ben, továbbá jelentős pozíciókat a Szakértők Gyűlésében), a generációs változások 
pedig biztosítják számukra a társadalmi támogatást. Így a jövőben nem csupán az 
egyes szakpolitikák alakításában lesz komolyabb szerepük, hanem adott esetben 
fontos feladatuk lehet az – egyelőre tabuként kezelt – utódlási folyamatban is.




