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Kluczowe wnioski z wygranej Ebrahima 

Raisiego w wyborach prezydenckich w Iranie 

 

W dn. 18 czerwca br. w Islamskiej Republice Iranu (IRI) odbyły się wybory prezydenckie. 

Oddano 28 933 004 głosów, a frekwencja wyniosła 48,8 proc. Spośród wszystkich 

kandydatów najwięcej głosów zdobył duchowny Ebrahim Raisi (61,95 proc.). Pozostali 

zdobyli zaś odpowiednio: Mohsen Rezai – 11,79 proc., Abdolnaser Hemmati – 8,38 

proc., Amir-Hossein Ghazizade – 3,45 proc. Część kandydatów tradycyjnie wycofała się 

z wyborów w przedbiegach (Mohsen Mehralizade, Said Dżalili, Alireza Zakani). 

Zwycięstwo Raisiego oznacza kontynuację przejścia do „drugiego etapu rewolucji 

islamskiej”, tj. utrwalenia spuścizny przemiany prawno-gospodarczej, którą Iran 

przechodził przez ostatnie ok. dwie dekady. Ład ten pozostawi po sobie obecnie wciąż 

żyjący najwyższy przywódca IRI, ajatollah Ali Chamenei, a Raisi jako prezydent 

najpewniej ma za zadanie usprawnić i zabezpieczyć działanie tego systemu. 

Doświadczenie Ebrahima Raisiego zdobyte w irańskim sądownictwie daje mu duże 

szanse na skuteczne przeprowadzenie wielu reform, ale nie należy spodziewać się, że 

będą one nakierowane na głębsze zmiany ustrojowe czy złagodzenie prawa 

obyczajowego. Zadaniem Raisiego jest zagwarantowanie ciągłości władzy,  

a w przypadku śmierci Chameneiego za jego kadencji – zapewnienie szybkich procesów 

sądowych tym, którzy podjęliby się w czasie „bezkrólewia” działań wywrotowych. 

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) nie będzie podejmował kroków przeciw 

Raisiemu, ponieważ jest on osobą wierną systemowi. Może jednak zdarzyć się, że 
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analogicznie do poprzednich prezydentur KSRI będzie uczestniczyć w procesie 

osłabiania pozycji prezydenta podczas drugiej kadencji. Kluczowymi stanowiskami  

w rządzie, które będzie musiał Raisi obsadzić, będą fotel ministra spraw zagranicznych 

oraz ministra gospodarki i ministra spraw wewnętrznych. 

Nie wiadomo, czy Raisi ma wystarczające poparcie ku temu, aby objąć urząd 

najwyższego przywódcy po śmierci ajatollaha Chameneiego. Równie prawdopodobna 

opcja jest taka, że stanie się jednak „szarą eminencją” irańskiej polityki. Często 

podnoszony argument, że posiada niewystarczające kompetencje teologiczne nie jest 

ugruntowany w wiedzy specjalistycznej: ajatollahem duchowny staje się poprzez 

zdobyte uznanie, a nie skodyfikowaną, formalną wiedzę. Droga ku stanowisku 

najwyższego przywódcy nie jest więc dla Raisiego zupełnie zamknięta. Poza samymi 

rozgrywkami w gronie najbardziej wpływowych duchownych liczyć będzie się także 

sposób, w jaki Raisi wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie w sądownictwie do 

zapewnienia trwałości i ciągłości ustrojowej w sytuacji, gdy umierają kolejni duchowni  

z pokolenia rewolucji islamskiej. 

 

Lista kandydatów, którą zatwierdziła Rada Strażników Rewolucji Islamskiej została 

opracowana w taki sposób, aby nakierować uwagę opinii publicznej w Iranie na spektrum 

problemów, które akcentowali jedynie dwaj kandydaci: Ebrahim Raisi oraz prof. Abdolnaser 

Hemmati. W tych wyborach prezydenckich w Iranie władze w Teheranie nie mogły cieszyć 

się z wysokiej frekwencji – zagłosowało jedynie 28 933 004 osób, czyli 48,8 proc. 

uprawnionych. Z tego aż 12,88 proc. oddanych głosów było nieważnych: 3 726 870 osób 

zdecydowało się wyrazić sprzeciw wobec ograniczonej listy kandydatów oddając pustą 

kartę do głosowania. Koniec końców, choć Ebrahim Raisi zdobył 61,95 proc. głosów, to 

przełożyło się to na jedynie 17 mln 926 tys. głosów, czyli ok 1/3 wszystkich możliwych 

głosów (przy założeniu 100 proc. frekwencji). Choć zwycięstwo Raisiego było antycypowane 

już od dawna, to nawet wygrana Hemmatiego nie zmieniłaby trajektorii dalszych działań  

i sposobów rozwiązania problemów, z którymi Islamska Republika Iranu (IRI) boryka się. Co 

prawda Abdolnaser Hemmati zdobył jedynie 8,38 proc. głosów, czyli mniej niż Mohsen 

Rezai (11,79 proc.), ale ten drugi ma wierny sobie elektorat i uczestniczy w wyborach już od 
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wielu lat. Ostatni kandydat uzyskał znikomy procent głosów: Amir-Hossein Ghazizade – 

3,45 proc. 

Do większych zamieszek (w skali tych z 2009 r.) nie doszło, ponieważ najpewniej zadziałał 

czynnik psychologiczny: ludność niezadowolona z przedstawionej listy kandydatów nie 

miała swojego reprezentanta, którego przegrana popchnęłaby ich do wyjścia na ulice  

i wszczęcia demonstracji. Oznacza to, że najbliższe większe rozruchy mogą pojawić się na 

skutek pogarszającej się sytuacji gospodarczej i/lub w czasie po śmierci najwyższego 

przywódcy, gdy mogłoby stać się jasne, że władze IRI będą dążyć do utrzymania  

i kontynuowania ustroju politycznego za niemal wszelką cenę.  

Zdjęcie: Ebrahim Raisi podczas przemówienia na Uniwersytecie Teherańskim 

 

Źródło: Raisi złożył wizytę na Uniwersytecie Teherańskim (pers.), Fars News Agency, 9.06.2021, 

https://bit.ly/35Ex1Kn 

 

Profil Ebrahima Raisiego i perspektywy jego prezydentury 

 

Duchowny Ebrahim Raisi (właściwe imię i nazwisko: Ebrahim Rais-ol-Sadati), który wygrał 

wybory jest osobą uznawaną za ultrakonserwatywną. Cieszy się statusem sejjeda, tzn. 

pokrewieństwem z Mahometem. Jego wiek, 61 lat, czyni go jednym z lepszych kandydatów 

do przejęcia urzędu najwyższego przywódcy. Ponadto jego lojalność wobec ideologii oraz 

kluczowych jednostek u władzy jest bezsprzeczna. W swoim dorobku ma wiele funkcji,  
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a najważniejszymi spośród nich to piastowanie urzędu prokuratora generalnego, szefa 

sądownictwa IRI, zastępcy przewodniczącego Zgromadzeniu Ekspertów (ciała 

nadzorującego pracę najwyższego przywódcy i wybierającego ew. następcę) oraz 

parapaństwowej fundacji Astan-e Ghods Razawi (AGhR). Rolą tej instytucji jest 

zarządzaniem kompleksem świątyni Imama Rezy w Maszhadzie. Ma jednak także kontrolę 

nad znaczną liczbą przedsiębiorstw oraz majątkiem ziemskim, co czyni ją swoistym 

konglomeratem religijno-biznesowym. Oznacza to, że zna on dogłębnie nie tylko zawiłości 

 i paradoksy irańskiego systemu prawnego, ale też zaplecza gospodarczego związanego  

z duchownymi.  

Dodatkowo, dzięki pełnieniu prominentnej funkcji w Zgromadzeniu Ekspertów Raisi ma 

stały kontakt ze wszystkimi potencjalnymi elektorami nowego najwyższego przywódcy. 

Nawet jeśli Raisi nie zostałby kolejnym najwyższym przywódcą, to znajomość 

funkcjonującego układu politycznego sprawia, że odegra on w procesie elekcji kluczową 

rolę. Nie wiadomo zatem, czy faktycznie Ebrahim Raisi ma realne szanse na przejęcie 

schedy po obecnym najwyższym przywódcy, ajatollahu Alim Chameneim. Obecnie równie 

prawdopodobną alternatywą jest taka, że Raisi stanie się „szarą eminencją” lub „ojcem 

chrzestnym” irańskiej polityki, na podobieństwo zmarłego przed kilku laty ajatollaha 

Rafsandżaniego. Argument o tym, że nie ma ku sprawowaniu funkcji najwyższego 

przywódcy IRI wystarczających formalnych kompetencji teologiczno-kanonicznych jest 

bezzasadny – tytuł ajatollaha zdobywa się przez szacunek wiernych i przede wszystkim 

przez uznanie innych kluczowych duchownych. Na uwagę zasługuje fakt, iż najwyraźniej 

część tzw. „Oś Oporu” złożona z rozprzestrzenionych w regionie Bliskiego Wschodu 

organizacji politycznych i paramilitarnych (Hezbollah, proirańskie bojówki w Syrii i Iraku, 

Huti w Jemenie, etc.) rozpoczęła tytułowanie Raisiego ajatollahem (np. Hassan Nasrallah, 

przywódca Hezbollahu).  

Z uwagi na brak urzędu premiera w irańskim systemie politycznym, prezydent IRI powołuje 

rząd. Wydaje się, że największym wyzwaniem dla Raisiego w formowaniu gabinetu będzie 

wybranie odpowiedniego ministra spraw zagranicznych oraz ministra gospodarki. Na obu 

tych odcinkach pracy rządu czeka bowiem najwięcej wyzwań. Dodatkowo ministrowie ci 

będą musieli być wyjątkowo dobrze rozeznani w zakulisowych układach politycznych  
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i biznesowych. Doświadczonych kandydatów jest pod dostatkiem, ale listę może zawężać 

konieczność wybrania osób wyrazistych i sprawnych w działaniu. Równie istotny będzie 

jednak także często pomijany w zachodnich analizach i artykułach prasowych minister 

spraw wewnętrznych, ponieważ negatywne nastroje społeczne mogą potencjalnie znów 

przerodzić się w zamieszki. 

 

Kontynuacja „drugiego etapu rewolucji” 

 

Programy wyborcze kandydatów nie są najistotniejszym elementem kampanii, więc nie one 

przesądzały o wyniku wyborów. Najważniejszym czynnikiem jest kojarzona przez elektorat 

przynależność polityczna i zbieżność interesów kandydata ze środowiskiem wyborcy. 

Spodziewać się przede wszystkim można, że Raisi będzie kontynuował „drugi etap 

rewolucji” zapowiedziany przez Chameneiego w 2019 r. Oznacza to, że rolą Raisiego jako 

prezydenta będzie utrwalenie ustroju i usprawnienie działania kluczowych instytucji  

w zawiłym systemie prawno-gospodarczym w czasie, gdy mogą umierać kolejni duchowni  

z czasów rewolucji. Kompetencje Raisiego są ku temu oczywiste z uwagi na jego 

doświadczenie zawodowe. 

Nie należy wobec tego spodziewać się, że ew. reformy inicjowane przez prezydenta lub 

egzekwowane przez Najwyższą Radę Bezpieczeństwa Narodowego, częściowo obsadzaną 

przez elekta, będą nakierowane na głębsze zmiany ustrojowe czy złagodzenie prawa 

obyczajowego. Zadaniem Raisiego, jak każdego innego prezydenta, jest zagwarantowanie 

wspólnie ze Zgromadzeniem Ekspertów ciągłości władzy. Jednak podczas prezydentury 

Raisiego spodziewać się można, że w przypadku śmierci Chameneiego do oczywistych 

obowiązków Raisiego będzie zapewnienie poparcia rządu dla szybkich procesów sądowych 

tym, którzy podjęliby się w czasie „bezkrólewia” działań wywrotowych. Korpus Strażników 

Rewolucji Islamskiej nie będzie podejmował kroków przeciw Raisiemu, ponieważ jest on 

osobą wierną systemowi.  
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Spodziewać się można, że ze względu na dobrą znajomość kuluarów politycznych  

i doświadczenie w sądownictwie prezydentura Raisiego będzie w pierwszej kadencji dość 

skuteczna i wdrażanie decyzji będzie odbywać się szybciej, aniżeli za Rouhaniego, 

Ahmadineżada, czy Chatamiego. Choć czas piastowania stanowiska jest zupełnie 

odmienny, to pod względem implementacji decyzji rządy Raisiego będą podobne do tych 

okresu władzy Rafsandżaniego. Ajatollah A. A. Haszemi Rafsandżani był jednym  

z założycieli Islamskiej Republiki, a swoje szerokie wpływy w 40-letniej karierze politycznej 

zawdzięczał sprawowaniu pieczy nad finansowaniem rewolucji. Choć Raisi nie ma 

podobnego życiorysu, to fakt, że był on jednym z najbardziej oddanych rewolucyjnych 

prokuratorów sprawia, że cieszy się on doskonałym rozeznaniem w obszarze sądownictwa, 

do którego sam Rafsandżani miał ograniczony dostęp. Potencjalnie Raisi jest więc o wiele 

groźniejszym przeciwnikiem dla swych wrogów aniżeli zmarły już Rafsandżani. 

Najprawdopodobniej Raisi utrzyma kontakt z irańskim resortem sądownictwa, przez co 

część informacji będzie omijać normalny proceduralny obieg, co z kolei stworzy atmosferę 

lęku, np. przed stawianiem biurokratycznego oporu bardziej niezdarnymi jego formami, tj. 

bez oparcia o zasadną podstawę prawną lub niezbędne procedury. 

W zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa również najprawdopodobniej nie dojdzie 

do zmian na poziomie strategicznym, operacyjnym czy taktycznym, ale sposób 

komunikacji, opisywania spraw oraz narracji może mieć odmienny ton. Negocjacje  

w sprawie porozumienia nuklearnego (JCPoA) będą prawdopodobnie za Raisiego przez jakiś 

czas kontynuowane, ale nie będą priorytetem w polityce zagranicznej. Sytuacja 

gospodarcza Iranu wciąż nie jest na tyle tragiczna, aby potencjalne zamieszki były 

niemożliwe do stłumienia lub żeby irańskie władze poczuły się zmuszone do przyjęcia 

niekorzystnych dla siebie warunków. 

 

Wnioski 

 

 Wygrania Ebrahima Raisiego najprawdopodobniej oznacza dość skuteczne rządy w I. 

kadencji. 
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 Raisi najpewniej utrzyma kontakt z irańskim resortem sądownictwa, przez co część 

informacji będzie omijać normalny proceduralny obieg, co z kolei może tworzyć 

atmosferę lęku, np. przed stawianiem biurokratycznego oporu. 

 Rolą Raisiego jako prezydenta będzie utrwalenie ustroju i usprawnienie działania 

kluczowych instytucji w zawiłym systemie prawno-gospodarczym w czasie, gdy 

mogą umierać kolejni duchowni z czasów rewolucji.  

 Nie wiadomo, czy faktycznie Ebrahim Raisi ma szansę na przejęcie schedy po 

obecnym najwyższym przywódcy, ajatollahu Alim Chameneim. Równie 

prawdopodobną alternatywą jest stanie się „szarą eminencją” lub „ojcem 

chrzestnym” irańskiej polityki, na podobieństwo zmarłego przed kilku laty ajatollaha 

Rafsandżaniego. 

 Podczas prezydentury Raisiego spodziewać się można, że w przypadku śmierci 

Chameneiego do oczywistych obowiązków Raisiego będzie zapewnienie poparcia 

rządu dla szybkich procesów sądowych tym, którzy podjęliby się w czasie 

„bezkrólewia” działań wywrotowych. 

 Największym wyzwaniem dla Raisiego w formowaniu gabinetu będzie wybranie 

odpowiedniego ministra spraw zagranicznych oraz ministra gospodarki i ministra 

spraw wewnętrznych. 

 Do zamieszek podczas wyborów nie doszło, ponieważ najpewniej zadziałał czynnik 

psychologiczny – ludność nie miała kandydata, którego przegrana stałaby się 

sprawą, o którą trzeba zawalczyć. 

 Negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego (JCPoA) będą prawdopodobnie za 

Raisiego przez jakiś czas kontynuowane, ale nie będą priorytetem w polityce 

zagranicznej.  

 Sytuacja gospodarcza Iranu wciąż nie jest na tyle tragiczna, aby potencjalne 

zamieszki były niemożliwe do stłumienia lub żeby irańskie władze poczuły się 

zmuszone do przyjęcia niekorzystnych dla siebie warunków. 
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 Doniesienia o rzekomych planach przygotowywania odziedziczenia stanowiska 

najwyższego przywódcy przez Modżtabę Chameneiego, syna obecnego 

najwyższego przywódcy (tj. ajatollaha Alego Chameneiego), są najpewniej 

bezzasadne. Przekształcenie islamskiej republiki, będącej mieszanką systemu 

republikańskiego z de facto klerykalną monarchią elekcyjną, w zupełną klerykalną 

monarchię dziedziczną podważyłoby mandat kleru do sprawowania władzy. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej  

w Ośrodku Badań Azji 
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Key conclusions from Ebrahim Raisi’s victory  

in Iran’s presidential elections 

 

Łukasz Przybyszewski 

 

One June 18, presidential elections were held in the Islamic Republic of Iran (IRI). According 

to official reports, 28,933,004 votes were cast, and the turnout was 48.8%. Of all the 

candidates, the clergyman Ebrahim Raisi received the most votes (61.95%). The vote share 

of other candidates was as follows: Mohsen Rezai –11.79, Abdolnaser Hemmati – 8.38, 

Amir-Hossein Ghazizade – 3.45. Some of the candidates traditionally withdrew from the 

elections in the run-up (Mohsen Mehralizade, Said Jalili, Alireza Zakani). Raisi's victory 

means the continuation of the transition to the "second stage of the Islamic revolution", i.e. 

consolidating the legacy of the legal and economic transformation that Iran has undergone 

over the last two decades. This sociopolitical and economic order will be left behind by the 

still living IRI supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and Raisi as president is most likely 

to improve and secure the operation of this system. 

Ebrahim Raisi's experience in working for the Iranian judiciary will probably allow him to 

successfully carry out many reforms, but it should not be expected that such will be directed 

at deeper system changes or easing codified moral law. Raisi's role is to guarantee the 

continuity of power – and in the event of Khamenei's death during his term in office: to 

initiate prompt lawsuits against those who would undertake subversive actions during the 

interregnum. The Islamic Revolutionary Guard Corps will not take steps against Raisi 

because he is a loyal and dedicated ‘product’ of the political system. The key positions in the 
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government that Raisi will have to fill will be the minister of foreign affairs, as well as the 

minister of economy and the minister of internal affairs. 

It is not known if Raisi has sufficient support to become supreme leader after Ayatollah 

Khamenei's death. An equally likely alternative is that he will nevertheless become the ‘gray 

eminence’ of Iranian politics – even a ‘kingmaker’ or ‘godfather’ of a different candidate for 

the position of the supreme leader. The frequently raised argument that he has insufficient 

theological competences is not grounded in specialist knowledge: a cleric becomes an 

ayatollah through acclamation, that is, gained recognition, and not codified, formal 

knowledge. Thus, the path to the position of supreme leader is not completely closed for 

Raisi. In addition to the competition between the most influential clerics, an equally 

important factor will be the way Raisi will use his knowledge and experience in the judiciary 

to ensure the stability and continuity of the system in a situation of generational change 

(subsequent generations of the Islamic revolution clergy are going to pass away and pave 

the way for a rejuvenation). 

 

 Ebrahim Raisi's win will likely translate into a quite effective rule during the 1st term. 

 Raisi is likely to stay in touch with the Iranian judiciary. This will allow to keep some 

information bypassing the normal procedural circuit. This, in turn, ma create an 

atmosphere of fear in the administrative circles. As a consequence of this, less 

sophisticated forms of bureaucratic resistance may become non-existent, at least for 

the most of Raisi’s first term.   

 Raisi's role as president will be to consolidate the system and improve the operation 

of key institutions in the complex legal and economic system at a time when more 

clergymen from the revolution times may be dying. 

 It is not known whether Ebrahim Raisi has a chance to become the heir of the current 

supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. An equally likely alternative is Raisi 

becoming a ‘gray eminence’ or ‘godfather’ of Iranian politics, similarly to Ayatollah 

Rafsanjani (who passed away a few years ago). 
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 It can be expected that in the event of Khamenei's death during Raisi’s term, it would 

be the new president’s obvious duty to ensure government support for swift trials 

against those who would undertake subversive actions during the interregnum. 

 The biggest challenge for Raisi in forming the cabinet will be the choice of the 

appropriate minister of foreign affairs, as well as the minister of economy and the 

minister of internal affairs. 

 The election saw no major riots probably due to a psychological factor: the 

population did not have a candidate whose defeat would become a matter for which 

it was worth to take the fight to the streets. 

 Negotiations on a nuclear agreement (JCPoA) will probably be continued under Raisi 

for some time but will not be a priority in his foreign policy. 

 Iran's economic situation is still not so dire: should riots occur, it will be possible for 

the government to quell them. The economic situation is also not harsh enough to 

compel Iranian authorities to accept unfavorable conditions of a renewed JCPoA. 

 Reports of alleged plans to pass on the supreme leadership to Mojtaba Khamenei, 

the son of the current Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, are most likely 

unfounded. Transforming the Islamic republic, which is now a blend of a republican 

system with a de facto elective clerical monarchy, into a full hereditary clerical 

monarchy would undermine the clerical mandate to rule. 


