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ДРЖАВА У СЕНЦИ ЏАМИЈЕ

- политички систем Исламске Републике Иран Иран је колевка једне од најстаријих цивилизација. Лоциран
је у средишту највећег енергетског басена и услед таквог геостра
тешког положаја у могућности је да контролише Орумски море
уз, кроз који пролази 40 одсто извоза нафте са Средњег истока, и
да обезбеђује најкраћу и најјевтинију транзитну руту за транспорт
енергената из Каспијског мора до светских тржишта кроз Персиј
ски залив. Ипак, од 19. века када је увучен у ковитлац међународне
политике до Исламске револуције, Иран је играо улогу слабе, там
пон државе између две велике империје, Велике Британије и Руси
је, а касније ролу послушног ђака Сједињиним Америчким Држа
вама. Данас је од стране председника САД-а, Џорџа Буша, сврстан
у једну од сила Осовине зла, а због развоја нуклеарног програма
предмет је санкција међународне заједнице. „Када су САД и њи
хови савезници охрабрили шаха седамдесетих година да започне
програм развоја нуклеарне енергије у време када он није имао еко
номско оправдање помогли су у стварању Франкенштајна. Да су,
уместо тога, приморали шаха да покрене политиче реформе, по
штује људска права и пусти политичке затворенике, историја би
била другачија“1) Неискрена и погрешна политика великих сила
према Ирану и неиспуњена жеља за слободом и независношћу уко
рењена у колективном сећању иранског народа произвели су оп
ште незадовољство унутар државе што је резултирало Исламском
револуцијом, захлађењем односа са већим бројем држава и претва
рањем иранске државе у отпадника, у „прокаженог“ у светској по
родици народа, захваљујући како потезима међународне заједнице
тако и политичког врха Исламске Републике Иран.
1) S. Ebadi, M. Sahimi, “Link Human Rights to Iran’s Nuclear Ambitions”, New Perspectives
Quarterly, Volume 32, Issue 2, Spring 2006, p. 39.

215

СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22.

стр. 215-238.

Ирански политички систем по много чему представља сла
галицу за политикологе. Његов настанак, институције и политич
ки живот описивани су са много детаља, али је откривање његове
суштине и даље велики изазов за политичке мислиоце. Црно-бело
осликавање посебно је изражено код западних политиколога који
збивања у исламском свету посматрају кроз призму дневне поли
тике сопствених земаља, оптерећени стереотипима, предрасуда
ма и политичким „емоцијама“. Због тога и не чуде закључци да је
Исламска револуција, иако једна од најоригиналнијих револуција
савременог доба, вратила „иранско клатно“ у Средњи век.
Политички систем Исламске Републике Иран представља
политички систем sui generis. У њему је проглашена потпуна су
прематија идеологије (ислама) над јавним животом, као у тота
литарним режимима,2) попут ауторитарних режима, одликује се
ограниченим степеном плурализма, а као демократска друштва
омогућава редовно одржавање избора (додуше, у неколико по
следњих изборних циклуса са озбиљним ограничењима у процесу
кандидовања). Због комплексности самог система и његових ин
ституција и постојања различитих одлика, најпрецизније би било
сврстати га у посебан тип, пост-традиционална, уставна теократи
ја3), уз прихватање свих недостатака које такво одређење има.
Исламска држава која је након 1979. године настала у Ирану
заснована је на концепту владавине исламског правника (велајате-фагих). Како би тај концепт и политичка мисао имама Хомеинија
могли да буду објашњени неопходно је поћи од појма суверености,
кључног у схватању исламске теорије државе и права.

СУВЕРЕНОСТ У ИСЛАМУ
Сувереност се одређује као „фактичко својство државне вла
сти које се састоји у њеној правној неограничености, тј. у непосто
јању правних средстава за њено ограничење“.4) Међутим, за раз
лику од правних и политичких теорија са Запада у којима постоје
различите концепције суверености, међу исламским политичким
мислиоцима постоји сагласност да је једини носилац суверености
2) О одликама тоталитарних и ауторитарних режима видети у J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, in Nelson Polsby and Fred Greenstein, Handbook of Political Science,
Vol. 3, Adison Wesley Press, Reading, 1975.
3) Постојање писаног устава теократску владавину у Ирану диференцира од других
теократија, од којих је последња био Тибет пре 1959. године
4) Р. Лукић, Теорија државе и права, Научна књига, Београд, 1960, стр. 197.
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Алах и да сва власт припада само њему. И сама реч ислам значи
потчињавање Богу, а муслиман је „онај који се потчињава“ Богу.
Из тога произилази да је једини и стварни законодавац са
мо Бог, док владари, као његови представници на земљи имају
само маргиналну аутономију у вршењу власти. Границу њиховог
деловања представља шеријат (ар. шарија).5) „Шеријатски зако
ни обухватају различит скуп закона и правила која значе потпуни
друштвени систем. У овом систему закона су дотакнуте све чове
кове потребе“.6) Дакле, исламским правом регулисане су све сфере
човековог живота (политика, економија, друштвене норме, верски
обреди, лични и породични живот...). „Универзалност ислама је у
чињеници да то није вера у традиционалном смислу, упућена јед
ној заједници. Она је филозофија живота... Појам дин (ар. вера) за
ислам означава комплетни концепт, теорију, идеологију, филозофи
ју, закон, пут и систем живота, усмеравајући човека свему у космо
су и спиритуалном свијету, од рођења до смрти.“7)
Осим појмова суверености, легитимитета, ауторитета, права
и појам државе у исламској правној и политичкој теорији разли
чит је у односу на његово схватање на неисламским просторима. У
исламу, држава је само средство којим се користи религија и која
треба да послужи за остварење верских циљева. Исламска држава
постоји због тога да би применила Божји закон објављен у Кура
ну. Од такве премисе полази и Хомеини, што потврђује и члан 2.
Устава Исламске републике Иран: „Исламска република је систем
заснован на вери у: 1. једног бога, у његов суверенитет и право да
доноси законе, у неопходност потчињавања његовим заповестима;
2. Божје откровење и његову главну улогу у стварању закона...“8)
На основу тога детерминисано је и понашање свих политичких су
бјеката у политичком систему Ирана.
Исламска улема (множина од ар. алим – зналац шеријатског
права) је утврдила да основни извор права у сунитском исламу
представљају Куран, Суна (Мухамедова дела, изреке и ставови)
текстуално уобличена у хадисима, иџма (консензус улеме о неком
питању) и кијас (аналогија). Код шиита извори права су Куран, Су
5) На арапском шарија дословно значи пут којим се долази до воде, а у ширем значењу то
је од Бога прописан начин живљења.
6) Имам Хомеини, Исламска власт, Међународна политика, Београд, 1990, стр. 16.
7) Мугни, Ислам о сврси људског живота, Гласник врховног исламског старешинства у
СФРЈ бр. 5/1989, Сарајево, стр. 459 (нав. према: Мирољуб Јевтић, Религија и политика,
Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 184)
8) Устав Исламске републике Иран коришћен у раду, преузет је сa www.iranchamber.com/
government/laws/constitution.php 29.09.2008.
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на (која обухвата и хадисе имама), иџма и агл (резоновање – нор
мативно тумачење права). „Нико осим Бога нема право да влада
над било киме, нити било ко други може да доноси законе, јер не
постоје други закони до исламских.“9) То практично значи да ни
један пропис не може бити донет уколико је супротстављен одред
бама ислама. Ипак, чином доношења устава Иран је направио ко
рак напред у осавремењивању свог политичког система у односу
на традиционалне исламске теократије, што би у нпр. у Саудијској
Арабији представљало незамисливо светогрђе.
Међутим, како је само Бог носилац законодавне власти, сва
ки новодонети пропис мора задобити исламску форму. Због тога,
једини људи који могу да воде исламску државу јесу људи који по
седују перфектно знање о исламу. Ауторитет имају фагихи10), а вла
дари морају бити њима подређени. „Ако владар припада исламу,
он се нужно мора подредити фагиху, питајући га о исламским зако
нима и одредбама ради њиховог спровођења. У том случају прави
владари су сами фагихи, па владавина и официјелно мора бити њи
хова. Она мора бити поверена њима, а не онима који су обавезни
да следе упутства фагиха због сопственог непознавања Закона“.11)
Концепт велајат-е-фагих имама Хомеинија и политичка доктрина
шииз ма чине идеолошку основу Исламске Републике Иран.

РАЗЛИКЕ У ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКИМ 
СХВАТАЊИМА ШИИТА И СУНИТА
Пророк Мухамед није био само оснивач нове религије, већ и
чувар новонасталог друштвеног поретка (он је обједињавао функ
ције шефа државе, врховног судије и главнокомандујућег оружа
них снага). Након његове смрти и раних година ислама које карак
теришу ратни успеси под вођством прва три халифа, доћи ће и до
првих несугласица и избијања грађанског рата. „Управо ће питање
вођства постати кључно у дељењу муслимана на различите фрак
ције након његове смрти.“12) Однос према политичким питањима,
избору владара и начину управљања државом, стога представља
основну линију поделе између шиитских и сунитских муслимана.
9) Имам Хомеини, нав. дело, стр. 32
10) Појам „фагих“ се најчешће преводи као теолог, исламски правник, а потиче од речи
„фикх“ што дословно значи разумевање, а употребљава се у смислу „исламска правна
наука“. Дакле фагихи би били исламски учењаци који на основу познавања исламског
права могу да доносе релевантно правно мишљење о одређеном питању.
11) Имам Хомеини, нав. дело, стр. 33.
12) Енциклопедија живих религија, Нолит, Београд, 1990, стр. 697.
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Сунити верују да наследник Мухамеда треба да буде изабран ме
ђу истакнутим личностима из његовог племена Курејшита, док су
шиит и сматрали да положај вође исламске заједнице мора остати
у кругу Мухамедове породице. Због тога је једини прави наслед
ник Божјег посланика Али ибн Абу Талиб, Мухамедов зет и рођак,
и његови потомци.13) Шиити одбацују прва три сунитска халифа,
а сунити не прихватају шиитске имаме, иако признају Алија као
четвртог халифу. Међутим, и унутар шиитског ислама постоје раз
личите интерпретације овог проблема. Дванаестоимамски шиити
верују да је било дванаест имама, а називају се и Имамити и Џа
фарити (по шестом имаму Џафару Садику који је највише допри
нео развоју шиитског ислама на теолошком и правно-политичком
плану). Ова групација је најбројнија међу шиитима (око 80 одсто),
а дуодецимални шиизам вековима представља државну религију у
Ирану. Поред ње најпознатије деноминације су Зејдити (признају
пет имама) и Исмаилити (седмоимамски шиити).
У излагању шиитске догме, имамитски аутори деле принци
пе религије на пет начела: а) афирмација Божјег јединства, моно
теизма; б) вера у Божју правду; ц) вера у пророчку реч; д) вера у
имаме; е) вера у судњи дан.14) Осим питања наследника пророка
Мухамеда, највећа разлика између два огранка ислама је у тумаче
њу четвртог принципа, јер шиити њега виде као основ вере (Усуд
ал Дин), док за суните он није темељ религије. По шиитском уче
њу муслимани су дужни да следе имаме (ар. вођа, лидер), који су
непогрешиви и обасјани Алаховом светлошћу, тако да они пред
стављају савршен пример за све људе на земљи. Са друге стране,
имами су дужни да штите и шире ислам и тумаче Куран и Суну.
Код шиита поред Мухамедове суне, важан извор права јесу и суне
имама, а своју побожност исказују и годишњим поменима злоде
ла учињених Пророковом домаћинству (пре свега убиству Хусеина
код Кербале 680. године, трећег имама који се сматра побожним
идеалистом који је подржавао идеју исламског друштвеног жи
вота који су Умајади уништавали) и плаћањем „петине“, пореза
намењеног религиозним циљевима, који је допринео економској
независности и самосталности шиитских свештеника у односу на
политички врх који је владао Ираном. Последњи имам, Мухамед
ибн Хасан, дванаести по реду, познат као Ал Махди („онај који је
праведно вођен“) или Скривени имам нестао је по одлуци Алаха са
лица земље, а вратиће се Судњег дана када ће се борити заједно са
Исусом Христом против Антихриста.
13) Реч шиити скраћеница је од шиат Али, што значи Алијеви следбеници, Алијева странка
14) Енциклопедија живих религија, стр. 286
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Џафаритски шиити прихватају и верско-правну доктрину
марџа'ијат. По тој доктрини, верници следе у свакодневном животу
правила, упутства и одлуке које доносе исламски учењаци са ду
боким знањем о исламу и са највишим људским врлинама.15) Такве
верске вође називају се марџа-е-таглид („извор опонашања“)16) и
после пророка Мухамеда и имама имају највећи верски и правни
ауторитет. Број верника који следе марџа-е-таглида зависи од сте
пена његовог знања, јер они сами доносе одлуку ко ће бити њихов
„извор имитације“. У историји Ирана није било ситуац
 ије да јед
ног марџа-е-таглида признају сви верници (чак ни Хомеинија) што
је допринело великој живости и динамичности идеја унутар шиит
ског ислама. Данас је највећи број шиита (око 80%) одан Великом
aјатолаху Систанију, који живи у Ираку, док осталих 20% призна
је друге марџа-е-таглиде (Хаменеи, Ланкарани, Сафи, Санеи, Ар
дебили, Шобеири, Хорасани, Табризи, Баџат, Хамедани, Ширази,
Ровхани – Ком, Иран; Мудараси, Хаким, Пакистани, Фајад – На
џаф, Ирак; Фадлала, Либан).17)
Верско-правна доктрина марџа’ијат настаје крајем 18. и по
четком 19. века када је теолошко-правну школу Ахбари (традици
оналисти) након пораза и пада Сафавидске династије заменила на
доминантном положају школа Усули (нормативисти)18). Следбени
ци ове школе заговарали су активније учешће шиитског свештен
ства у друштвеном и политичком животу. Они су истицали значај
муџтехида (исламски учењак) који упражњавају иџтихад (тумаче
ње исламског права и његова примена на конкретна питања). Муџ
техид који је признат као најученији добија титулу А’алам („онај
који зна више од других“) и може да доноси правну одлуку о не
ком конкретном питању (фатву). Њихова мишљења и одлуке ни
су коначне, већ их касније могу исправљати други муџтехиди. „За
разлику од сунитског ислама, у којем најчешће нема муџтехида и
15) О. Потежица, Исламска република Имама Хомеинија, Филип Вишњић, Београд, 2006.
стр. 35.
16) Марџа-е-таглид најчешће носи титулу Ајатолах ал Озма („Велики ајатолах“), што је
највеће звање у шиитској верској хијерархији, после претходних титула Ајатолах
(„Божји знак“) и Хоџат ал Ислам ва ал Мослемин („Поглавар ислама и муслимана“).
17) М. Khalaji, „Тhe Last Marja: Sistani and the End of Traditional Religious Authority in Shiism“, Policy Focus, No. 59, Sep. 2006, p.7 (нав. према: Maximilian Terhalle, „Are the Shia
Rising?“, Middle East Policy, Vol. XIV, No.2, Summer 2007, p.78)
18) Поред школа Ахбари и Усули, у традицији џафаритских шиита значајно место има и
школа Шејхи, која садржи одлике и елементе претходно наведених школа, али истиче
у први план да повратак Скривеног имама непосредно предстоји. Ова школа је духовни
претходник два верска покрета, бабизма и бахаизма. Бабизам има мало следбеника, док
бахаија у свету има 3-4 милиона, али су у Ирану оба покрета забрањена, а верници и
данас предмет прогона.
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није прихваћен иџтихад (осим, у извесној мери, код шафита, једне
од верско правних школа сунитског ислама, која стоји, условно ре
чено, између џафаритског мазбаха и других сунитских мазбаха19)),
међу шиитским учењацима је преовладало мишљење да они сами
могу да тумаче Кур’ан и Суну, са истим ауторитетом као и имами,
што учењима џафаритских шиита даје посебну флексибилност и
виталност.“20)
Управо на верско-правној доктрини марџа’ијат имам Хоме
ини је засновао свој концепт „владавине исламског правника“ (ве
лајат-е-фагих). Ипак, до Хомеинијеве појаве шиитски свештеници
нису исказивали жељу за учешћем у власти нити су јавно оспора
вали постојећу власт и заговарали укидање монархијског облика
владавине. Тек је Хомеини, својим верско-политичким активизмом
и иступима против политике иранског монарха успео да „преобра
ти“ ирански клер и да након периода модернизације Ирана који
је трајао скоро један век, успешно спроведе Исламску револуцију,
једну од најоригиналнијих у савременом добу.

ПУТ КА РЕВОЛУЦИЈИ
Историчари се углавном слажу да је муслимански свет од
17. до 20. века био у „стању успаваности“. Слична ситуација је
захватила и Иран који је након болних војних пораза изгубио ве
лики део своје територије, док је сиромаштво идеја захватило кул
турно и духовно поље. У време владавине Сафавидске династије
(1501-1736) шиизам је постао државна религија, а шиитска улема
је имала привилегован положај у друштву. Међутим, догађај који је
највише помогао излажењу иранског свештенства из „стега“ дина
стије јесте увођење верског пореза који је сваки верник морао пла
ћати муџтехидима. На тај начин клер постиже финансијску незави
сност, па се будући владари морају додворавати свештенству које
је добило знатан степен самосталности у односу на државни врх.
У првој половини 19. века, мула Ахмад Нараки уводи кон
цепт низарат-е-фагих („надзор верског правника“) по коме би у
време скривености имама политичку власт требало да надзире
исламски учењак. У наредним деценијама почињу да јачају иде
је о учешћу свештенства у политици и власти, али је дуго (може
се рећи и до Исламске револуције) доминантно било мишљење по
19) Мазбах – исламска верско-правна школа (код сунита постоје 4 мазбаха – ханбалити,
ханефити, шафити, маликити)
20) О. Потежица, нав. дело, стр. 39-40
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коме је политичко поље област забрањена за припаднике улеме.
Такав став заступа и први велики марџа-е-таглид, Мортеза Анса
ри, који је тврдио да идеје о политичком ангажовању свештеника
не произилазе из божјих закона и да је „политички квајетизам“21)
једино решење за шиитске имаме. Истинску исламску државу не
могу створити људи, већ ће она настати са повратком последњег,
дванаестог имама, Махдија.
„Један од главних елемената у политичкој историји Ирана
од 1890. године, и посебно у покретима отпора и револта између
1890. и 1979. године, је био политичко савезништво базара, или
традиционалне буржоаз ије, предвођене великим трговцима и све
штенства. Овај савез је био централни у успешном покрету против
давања монопола на дуван Британцима (1891-1892), у револуцији
(1905-1911) којом је Иран добио парламентарну, уставну владави
ну и у алијанси која је поново ступила на снагу у револуцији 19781979.“22) У политичком животу Ирана крајем 18. и почетком 19.
века све значајнију позицију заузимају „реформисти“ који се зала
жу за „европеизацију“ Ирана, реформу и модернизацију друштва
и политичког система. Управо је страх од продора страних утицаја
основни разлог „политичког уједињења“ традиционалних слојева
и све већег ангажмана шиитског свештенства у политичкој арени.
Ни чин доношења устава 1906. године и успостављања пар
ламента са законодавним овлашћењима не може се сматрати пора
зом иранске улеме. Иако је Иран био једна од првих муслиманских
земаља који је добио уставну (устав је писан по моделу белгијског,
релативно либералног) и парламентарну владавину на челу са мо
нархом, џафаритски шиизам је проглашен државном религијом, а
верски лидери су утврђивали да ли су закони у складу са ислам
ским правом. То је постигнуто формирањем петочланог савета ко
ји су чинили истакнути муџтехиди са могућношћу да блокирају
било који правни акт донет од стране Меџлиса (парламент). Мора
се додуше признати да Правни савет право вета никад није иско
ристио.
Бурни догађаји који су следећих деценија захватили светску
позорницу имали су утицај на политички поредак у Ирану. Након
Октобарске револуције и повлачења руских трупа, ефективну кон
тролу над иранском територијом преузимају Британци. У земљи је
21) Сматра се да је након убоства трећег имама, Хусеина ибн Алија код Кербале 680. године
престао период супротстављања Умајадској династији и наступио период политчког
квајетизма шиита
22) N. R. Keddie, „What Recent History Has Taught Iranians“, The Muslim World, vol. 94, October 2004, p. 421

222

Душан Вучићевић

Држава у сенци џамије

изврешен војни удар и на чело иранске државе ступа Реза Кан Па
хлави, командант Персијске козачке бригаде. Владавина династије
Пахлави трајаће све до Исламске револуције и обележиће је поку
шаји убрзања модернизације Ирана, често чак и насилним сред
ствима, и јачање страног утицаја, пре свега америчког, на вођење
унутрашње политике. О постојању интереса страних сила на тлу
Ирана говори и обарање Мохамеда Мосадека, иранског премијера
од 1951. до 1953. године, са власти због тога што је извршио на
цион
 ализацију Англо-иранске нафтне компаније. Иако је Мосадек
у томе имао подршку широких друштвених слојева, свештенство
је стало уз Шахиншаха (Краља краљева) Мохамеда Резу Пахлави
ја, кога је видело као борца за очување традиционалног система
вредности, окренутог против „комунистичке пошасти“. Хомеини,
међутим, није био задовољан подршком улеме Шахиншаху и са
годинама постаје све већи критичар владајућег режима и његове
политике.
Шездесетих година прошлог века, након спровођења земљи
шне реформе, реформе образовања и породичног права, давања ве
ћих права женама, уз имама Хомеинија стају и традиционални сло
јеви иранског друштва, племенске вође и шиитско свештенство.
Као једна од најутицајнијих личности Ирана која се супротставља
ла шаху, Хомеини је био протеран из земље, а уточиште је прона
шао у Ираку, у Наџафу, светом шиитском граду. Све то донело му
је „титулу“ духовног лидера у броби против монархије и стране
доминације. „Међутим, старо савезништво се поново појавило јер
је власт успешно сузбијала левичарску и либералну опозицију, док
је било много теже сузбити проповеди у џамијама.“23) Немогућност
грађанске опозиције да се успешно супротстави шаху превела ју је
у заједнички блок са Хомеинијем. Њена очекивања да ће се после
револуционарних збивања у Ирану успоставити модерна, либерал
на влада, на крају су била изневерена.
Као дан победе Исламске револуције узима се 11. фебруар
1979. године када су земљу напустили и преостали шахови сарад
ници и када је формирана привремена влада. Револуција је била:
а) верска (исламска); б) политичка (промена облика владавине); в)
антиимперијалистичка (ослобађање од стране доминације); г) со
цијална (заштита обесправљених слојева). Допринос шиитске уле
ме њеном одигравању је немерљив. О томе говори и оцена Џона
Еспозита „да је шиитски ислам нудио заједничке симболе, исто
ријски идентитет, и вредности – домаћу, а не западну алтернативу.
23) R. N. Keddie, нав. дело, p. 422
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У шиитској вери нађена је основа за идеологију супротстављања и
протеста против угњетавања и неправде“.24)
Имам Хомеини је недвосмислено одбацио монархијски об
лик владавине, јер га је сматрао неспојивим са принцпима шиит
ског ислама. Институција велајат-е-фагих морала је бити изборна
како не би дошло до негације доктрине марџа'ијат и учења о по
вратку Махдија. Све друго из верско-политичког учења Хомеинија
било је тешко превести у уставне и институционалне категорије
и појмове. Осим тога, у обарању шаховог режима учествовали су
различити слојеви са сукобљеним интересима. Тај сплет интереса
и идеја требало је инкорпорирати у стварање нове државе. Нажа
лост, нити је постојала могућност, нити је било жеље у редовима
шиитске улеме да се све стране задовоље.
На референдуму одржаном 30. и 31. марта 1979. године на
род се изјаснио против монархије и за стварање Исламске Репу
блике. Након тога су расписани избори за Скупштину експерата,
чији је задатак био да усагласи коначну верзију нацрта устава. Ка
ко је у њој од 73 посланика, из редова шиитског свештенства дола
зило 55 представника, по први пут се десило да је исламска улема
у Ирану директно учествовала у вршењу власти и била у могућ
ности да самостално, ослобођена утицаја секуларних структура,
ствара историју.

УСТАВНИ АРАНЖМАН
Устав Исламске републике истовремено је плод уставног на
слеђа Ирана и политичких идеја које је заступао харизматични вођа
револуције, имам Хомеини. Како је неке институције, попут парла
мента, било немогуће укинути, нова власт је покушала да њихов
значај умањи оснивањем државних органа који би надлежности
„старих“ институција ограничиле. Све то је довело до ситуације
да се политички систем Исламске Републике Иран састоји од низа
институција, тела и органа, чије су надлежности у неким случа
јевима јасно разграничене, док се у другим њихове ингеренције
функционално прелићу. Због тога поједини аутори говоре о „ди
сонантној институционализацији“25) која је наступила након 1979.
24) Џ. Еспозито, Осфордска историја ислама, Клио, Београд, 2002. стр. 719
25) D. Brumberg, Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran, University of Chicago Press, Chicago, 2001, p.33. (према Брумбергу „дисонантна институционализација
се јавља када се конкурентске фигуре политичке заједнице и симболички систем који
им даје легитимитет пресликавају у формалне и неформалне институције државе и
друштва, и у политичку реторику и идеологију владајуће елите.“)
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године. Као последица дисонантне, дуалне институционализације
у иранском политичком систему настале су две врсте односа моћи:
незванични, између утицајних појединаца, група и институција; и
званични, институционални односи засновани на Уставу. Устано
вљавање две или више институција које обављају сличне, или чак
и исте функције и које једна другу надгледају (систем „checks and
balances“ на исламски начин) доводи до бројних проблема и засто
ја у функционасању политичког система. Дуалност институција
постоји у 5 различитих области: законодавству, извршној власти,
судству, војним снагама и економији. Међутим, за разлику од кла
сичног система „кочница и равнотежа“, у коме постоје механизми
којима се решавају институционални сукоби, политички систем
Исламске Републике не поседује процедуре за њихово отклањање.
Штавише, државна тела формирана да би решавала конфликте из
међу институција (Савет за целисходно деловање система) постају
њихови главни актери и протагонисти.
Чланом 1. Устава одређено је да је облик владавине у Ирану
Исламска Република коју је народ прихватио на референдуму. Са
мо постојање Устава и чињеница да је највиши правни акт прихва
ћен на општенародном референдуму представља помак у односу
на традиционалну исламску теократију. Послови у Исламској ре
публици морају се водити у складу са вољом народа коју он изра
жава на изборима, укључујући изборе за Председника републике,
представнике у Исламској консултативној скупштини, чланове са
вета, као и на референдумима (члан 6.). Ова уставна одредба пред
ставља надоградњу класичног исламског концепта суверености
према коме Алаху припада апсолутна власт.
Према члану 57. Устава, власт је подељена на законодавну,
извршну и судску, али оне функционишу под надзором апсолутног
религиозног лидера (Рахбар). Све три гране власти су међусобно
независне. Реч је, дакле, о подели власти каква не постоји у за
падној политичкој литератури и пракси. „У иранском политичком
систему је прокламовано и релативно доследно примењено начело
поделе власти, које је кориговано начелом јединства власти, јер су
све три гране власти стављене под окриље јединственог верскоправног ауторитета. У систему Исламске Републике заснованом на
принципу велајат-е-фагих, реч је о непотпуном облику испољава
ња јединства власти, јер врховни ауторитет не обавља директно
послове законодавне, извршне и судске власти, већ има само руко
водећу и контролну функцију над њима“.26)
26) Оливер Потежица, нав. дело, стр. 112-113.
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Устав Исламске републике Иран донет је 1979. године, док
је уставним амандманима измењен 1989. године. Главни разлог за
измену највишег правног акта јесте смрт Имама Хомеинија, након
чега је позиција врховног лидера остала упражњена, а особе које
су претендовале на то место нису поседовале Хомеинијев аутори
тет и религиозно знање. Услов да лидер буде препознат као марџае-таглид (извор опонашања) је избачен из члана 109. Устава, тако
да је и Али Хаменеи могао да преузме лидерску функцију. Амби
цију Хамеинија да наследи на месту Рахбара Хомеинија подржали
су свешгтеници окупљени у Удружењу теолога из Кома, али је ве
лики број познатих шиитских марџи из Ирана, Ирака и Либана био
против његовог избора.27)
Још једна важна измена састојала се у избацивању институ
ције Лидерског савета који се по Уставу из 1979. године могао фор
мирати уколико одговарајући лидер не би био пронађен. Осим то
га, амандманима је укинута функција премијера, па је уместо њега
задужен за министарства и одговоран за вођење административ
них и буџетских послова, Председник Исламске Републике Иран.
Како се види, циљ уставних амандмана није био укидање
паралелних институција или макар разграничење њихових надле
жности. Дуалност институција је опстала, а самим тим ни њихови
сукоби који произилазе из преклапања ингеренција и „замршеног“
институционалног аранжмана нису нестали. И мада је уставом
утврђено постојање три независне гране власти (легислативе, ег
зекутиве и судске власти) у политичком животу Ирана главну реч
води неколико кључних институција (Рахбар, Председник Ислам
ске Републике Иран, Исламска консултативна скупштина, Савет
чувара Устава, Савет за целисходно деловање система, Скупштина
експерата, Шеф правосуђа).
Према члану 5. Устава, за време скривености Вали-е-Асра28)
вођство над умом (заједницом) преузима праведна и побожна осо
ба, која је потпуно свесна околности у којима живи, храбра је и
довитљива и има одговарајуће администраторске способности.
Ирански Устав прописује квалификације које мора да има Врховни
лидер. Услови су следећи: ученост, како би обављао функције ре
лигиозног лидера на разним пољима; праведност и побожност; по
седовање јасних политичких и социјалних ставова, мудрост, хра
брост, способност вођења управе и руковођења. Уколико би више
27) Maximilian Terhalle, нав. дело, p.78.
28) Вали-е-Аср (Владар епохе) је један од назива који се користи за дванаестог, скривеног
имама (Махдија)
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особа испуњавало наведене услове, предност би имало лице које је
истакнутије на плану јуриспруденције и политике.
Избор Рахбара врши Скупштина експерата (Меџлис-е-Ху
бреган-е-Рахбари) коју чине шиитски свештеници, стручњаци за
исламско право и други посланици, који морају бити експерти за
правне науке. Скупштину експерата чини 86 посланика који се би
рају на општим, непосредним изборима, са мандатом који траје
осам година. Састанци Скупштине експерата су тајни и затворени
за јавност, па од свих изборних органа Исламске Републике она
има најмање демократских одлика. Њена главна функција јесте да
бира Врховног лидера и надгледа његово деловање. Уколико није
дан од кандидата за место Врховног лидера нема потребне квали
фикације Скупштина експерата би изабрала неког из сопствених
редова (члан 107. став 1.)
Врховни лидер Исламске Републике Иран има широка устав
на овлашћења и надлежности. Он утврђује генералну политику зе
мље после консултација са Саветом за целисходно деловање си
стема и врши надзор над њеним спровођењем; издаје декрете о
националним референдумима; врховни је командант оружаних
снага, објављује рат и мир и мобилизацију оружаних снага, регу
лише и решава односе између различитих видова, родова и служби
оружаних снага; именује, отпушта и смењује чланове Савета чу
вара Устава, Шефа правосуђа, руководиоце радио и телевизијске
мреже, начелника здруженог штаба, команданта Исламског рево
луционарног корпуса, команданта оружаних снага; решава пробле
ме, посредством Савета за целисходно деловање система, који не
могу бити решени редовним процедурама; потписује декрет којим
потврђује избор Председника републике; смењују Председника
републике, уколико га Врховни суд прогласи кривим за кршење
Устава или га Исламска консултативна скупштина двотрећинском
већином прогласи неспособним за обављање дужности; потписује
помиловања или амнестије или указе о смањивању казни осуђени
цима, на предлог Шефа правосуђа (члан 110.). Могло би се конста
товати, на основу наведених надлежности, да је позиција Врховног
лидера у Ирану најближа положају шефа државе у председничком
систему власти.
Мандат Врховног лидера је доживотан, али он може бити
смењен од стране Скупштине експерата уколико би изгубио по
требне квалификације или не би испуњавао уставне дужности.
Међутим, како поред набројаних надлежности, Врховни лидер по
ставља и смењује шесторицу (половину) чланова Савета чувара
Устава, тела које одобрава кандидатуре на изборима за Скупштину
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експерата, очито је да би у пракси, ситуације у којима Скупштина
експерата покреће поступак опозива Врховног лидера биле мало
вероватне. У случају смрти, оставке или смене, до избора новог
Рахбара његове дужности би на основу одлуке Савета за целис
ходно деловање система обављао савет састављен од Председника
републике, Шефа правосуђа и једног члана Савета чувара Устава.
Савет би био формиран и у случајевима када Врховни лидер при
времено није у могућности да обавља своје дужности.
Председник Исламске Републике је највиши званичник др
жаве (после Врховног лидера). Он је шеф егзекутиве (осим у по
словима који се тичу лидера) и одговоран је за спровођење Устава
(члан 113.). Председник се бира на општим, непосредним и тајним
изборима, апсолутном већином гласова. Уколико ниједан кандидат
не освоји потребну већину, одржава се други круг у коме учеству
ју два кандидата са највећим бројем гласова. Мандат председника
траје четири године са могућношћу једног реизбора. Кандидатуру
за председника потрвђује Савет чувара Устава, а у случају прве
кандидатуре и Врховни лидер. Да би кандидат учествовао на избо
рима, он мора да поседује следеће квалификације: иранско поре
кло и држављанство, способност управљања, добру „биографију“,
побожност, веру у основне принципе Исламске Републике и зва
нични мазбах земље.
Чланове Савета министара поставља председник. Он кон
тролише њихов рад, координира све одлуке и активности владе,
одређује њен програм и политику, одговоран је за национално пла
нирање и буџет, због чега његов положај неки западни политиколо
зи изједначавају са функцијом шефа владе. Осим тога, председник
је обавезан да указима проглашава законе донете од стране парла
мента (далке, нема право вета), он обавља послове из облати одно
са Исламске Републике Иран са другим државама и међународним
организацијама, поставља амбасадоре на предлог министра ино
страних послова и прима акредитиве страних амбасадора.
Председник републике има право на заменике који му по
мажу у обављању уставних дужности. Смењује га Врховни лидер
уколико га Врховни суд прогласи кривим за кршење Устава или га
парламент двотрећинском већином гласова прогласи неспособним
за вршење дужности (гласање о поверењу следи након одговора
председника на интерпелацију која се покреће једном трећином
гласова посланика). У случају смрти, смене, оставке, одсуства или
болести дужих од два месеца, или када је његов мандат завршен, а
нови председник није изабран, функцију и дужности Председника
републике ће преузети његов први заменик. Савет састављен од
председника Исламске консултативне скупштине, Шефа правосу
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ђа и првог заменика председника дужан је да изборе за новог пред
седника закаже у року од 50 дана. У случају смрти првог заменика
или када Председник републике нема првог заменика, Врховни ли
дер ће поставити особу која ће обављати функцију Председника.
О начину избора, саставу, одговорности и овалашћењима
Савета министара (владе Исламске републике) у овом раду неће
бити речи, како због недостатка простора, тако и због малог значаја
који му се придаје у функционисању политичког система и поли
тичкој пракси Ирана. Из свега наведеног очито је да у Исламској
републици имамо бицефалну егзекутиву, при чему на неким по
љима долази до преклапања надлежности Врховног лидера (шеф
државе) и Председника републике (шеф владе). Карактеристично
је, међутим, да је за разлику од парламентарног система власти у
коме је шеф државе симболични, а влада и премијер стварни носи
лац извршне власти, у Ирану однос снага промењен. Такво уставно
решење сасвим је у складу са Хомеинијевим учењем о велајат-ефагиху.
У прошлости, постојање парламента као законодавног тела
у државама у којима је већина становника муслиманске вероси
сповести је било реткост. Исламска традиција, пре свега познаје
Шуру29) (Савет), тело са којим се владар консултује, а које нема
надлежност да доноси законе. Званични назив иранског парла
мента је Исламска консултативна скупштина (Меџлис-е-Шура-јеИслами), али се најчешће користи скраћени назив Меџлис. Састоји
се од 290 посланика30) који се бирају на општим, непосредним и
тајним изборима на период од четири године, при чему признате
верске мањине имају загарантована места у парламенту. Заседања
су отворена за јавност, осим у време ванредног стања, када се тиме
штити национална сигурност и на захтев Председника републике,
министра или 10 чланова Меџлиса. Закони донети на затвореним
седницама морају бити изгласани квалификованом већином (3/4
гласова) у присуству чланова Савета чувара Устава.
Исламска консултативна скупштина је легислативни орган
Исламске републике Иран. Ипак, правна акта која усвоји морају
бити у складу са исламским правом (шеријатом) и Уставом о че
му одлуку доноси Савет чувара Устава. Због тога поједини аутори
истичу да је законодавно тело у Ирану бикамерално и да га чине
Меџлис (доњи дом) и Савет чувара Устава (горњи дом). Међутим,
29) шура – ар. консултације
30) Број од 270 посланика предвиђен Уставом из 1979. године повећан је на изборима 2000.
године на 290. У члану 64. Устава предвиђена је могућност повећања броја посланика
за највише 20 на сваких 10 година.
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Савет чувара Устава није класична институција законодавне гране
власти, јер има само право вета законских предлога усвојених у
парламенту. Осим законодавне функције, Меџлис ратификује ме
ђународне споразуме и уговоре, бира Савет министара на предлог
Председника републике, одлучује о промени граница (квалифико
ваном – 4/5 већином), прима и одлучује о писаним жалбама на рад
законодавне, извршне и судске власти. Осим законодавне једна од
најважнијих функција парламента јесте контролна функција зако
нодавног тела над радом владе. Класична средства којим се реа
лизује одговорност владе пред парламентом јесу посланичко пи
тање, интерпелација и гласање о неповерењу. Посланичко питање
Председнику републике може поставити једна четвртина чланова
парламента, а министру један члан Меџлиса. Интерпелацију по
креће 10 посланика (министарска одговорност) или једна трећина
чланова Меџлиса (одговорност Председника). Уколико посланици
нису задовољни одговором Председника, Исламска консултативна
скупштина му може изгласати неповерење двотрећинском већи
ном гласова, при чему таква одлука мора бити потврђена од стране
Врховног лидера.
Савет чувара Устава је тело које се састоји од 12 чланова,
од којих су шесторица исламски правници постављени од стра
не Рахбара, док преосталу половину чине цивилни правници ко
је именује Меџлис на предлог Шефа правосуђа. Мандат чланова
Савета траје 6 година, при чему се на три године мења половина
његовог састава (3 свештена лица и 3 цивилна правника). Савет
оцењује да ли су законски предлози усвојени у Меџлису у складу
са исламским правом и одредбама Устава. Интересантно је да се
одлуке о усклађености правних аката са шеријатом доносе већи
ном гласова исламских правника, а да је за одлуку о складу закона
и Устава потребна већина гласова свих чланова (члан 96.). Према
члану 99. Устава Савет чувара Устава има и одговорност да над
гледа изборе за Скупштину експерата, Председника републике и
Исламску консултативну скупштину. Проблем у функционисању
политичког система наступа због тумачења ове уставне одредбе,
према којој Савет има право да одбије кандидатуру сваке особе
уколико не испуњава потребне услове, што Савету даје дискрецио
но право да искључи било ког кандидата. Он је одбио 12-17% кан
дидата за прва три сазива Меџлиса, више од четвртине за четврти
и више од трећине за пети сазив Меџлиса. На парламентарним из
борима 2004. године 3600 од 8200 кандидата је дисквалификовано
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укључујући и 80 посланика. Ситуац
 ија је још гора на изборима
за Председника републике. На последњим изборима, Савет чувара
Устава је одобрио 6 од 1014 кандидатура, док су двојица кандида
та из реформистичког блока накнадно додата на гласачке листиће
по одлуци Врховног лидера.32) У таквим околностима учешће на
изборима представља привилегију, а не право које припада сваком
грађанину, а Савет чувара Устава се претвара у дванаесторицу чу
вара капије кроз коју се улази у политичку арену. Неки политико
лози праве аналогију између ове институције и уставних судова у
другим државама, при чему се највеће сличности уочавају ако упо
редимо Савет чувара Устава и Уставни суд Француске, тело у чију
надлежност спада надгледање избора.
Како су услед давања превеликих овлашћења Савету чувара
Устава и немогућности Исламске консултативне скупштине да до
носи законе конфликти ове две институције неизбежни, фебруара
1988. године на предлог Хомеинија створена је нова институција,
Савет за целисходно деловање система.33) Ово тело делује као са
ветодавни орган Врховног лидера, али основни разлог за његово
формирање јесте решавање несугласица које настају између Меџ
лиса и Савета чувара Устава. Међутим, пошто све његове чланове
поставља Врховни лидер и они за своје деловање одговарају само
њему, Савет за целисходно деловање система је састављен углав
ном од конзервативних свештеника и уместо да решава институци
оналне сукобе, стављењем на страну Савета чувара Устава он их
само продубљује и повећава. На много начина, Савет за целисход
но деловање система делује као четврта грана власти.34)
Последња институција од велике важности за функцион
 иса
ње политичког система Ирана јесте Шеф правосуђа. Судска власт
Исламске Републике оличена је у Шефу правосуђа кога поставља
Врховни лидер на период од пет година. Он поставља и разреша
ва све судије, предлаже Председнику републике Министра правде,
поставља на период од пет година Председника Врховног суда и
Главног јавног тужиоца после консултација са судијама Врховног
суда, предлаже Меџлису шест чланова (стручњаке за правне науке)
Савета чувара Устава. За разлику од његових, значајних ингерен
ција, Министар правде има само функције административне при
31)

31) S.A. Arjomand, „The Rise and Fall of President Khatami and the Reform Movement in Iran“,
Constellations, Vol. 12, No. 4, 2005, pp.514 - 515.
32) http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran0605/1.htm 21.09.2008.
33) Савет за целисходно деловање система постаје део уставне материје након доношења
амандмана 1989. године
34) М. Kamrava, H. Hassan-Yari, „Suspended Equilibrium in Iran’s Political System“, The Muslim World, Vol. 94, October 2004, p. 504
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роде. Интересантно је да у Ирану осим редовних постоје и револу
ционарни судови, као и Специјални суд за свештенство, који игра
улогу пса-чувара владајуће елите. „Специјални суд за свештенство
је постао званична рука државе контролисана од стране одређе
них фигура унутар ње, кроз коју званично прихваћена интерпрета
ција ислама покушава да задржи доминацију над његовом рефор
мистичком верзијом.“35). Ова институција одговорна је Врховном
лидеру. Формирана је за време Иранско-ирачког рата како би се
очувала „част свештенства“ у јавности, али су данас његова „мета“
свештеници који доводе у питање постојање институције велајате-фагиха и служи за „дисциплиновање“ делова иранске улеме не
лојалних официјелној идеологији.
Колико је велика испреплетаност и замршеност институцио
налних односа унутар Исламске републике, али и колико је доми
нантан положај и непосредни и посредни утицај Врховног лидера
унутар њега најбоље показује следећи дијаграм:

ДИСТРИБУЦИЈА МОЋИ У УСТАВУ36)
бира
бира

бира
бира

потврђује
кандидате

потврђује
поставља

поставља
6 свештеника

поставља

посредује

потврђује кандидате

именује 6
правника

потврђује кандидате и законе

поставља 6 правника

поставља

потврђује

поставља

Осим Специјалног суда за свештенство, у Ирану постоје
бројни незванични центри моћи који се налазе под директном кон
тролом Врховног лидера. Најутицајнији међу њима су: имами који
воде молитву петком (џеба-намаз), представници Рахбара у раз
личитим државним институцијама (укључујићи и универзитете,
35) М. Kamrava, „Iranian Shiism under Debate“, Middle East Policy, Vol. X, No. 2, Summer
2003, p. 108.
36) М. Kamrava, H. Hassan-Yari, нав. дело, p. 507.
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безбедносне службе итд.) и квазидржавне добротворне фондације
(Bonyads). Ове фондације учествују у друштвеном производу Ира
на са 33-40%, а контролишу значајне индустријске секторе: пољо
привреду и сточарство, прехрамбену и металну, хемијску и петро
хемијску индустрију, транспорт, туризам, финансије итд. Изузетe
су од плаћања пореза, имају предност при добијању кредита, по
влашћен положај у спољнотрговинској размени, а сматрају се ле
глом корупције у Ирану. Директоре фондација поставља Врховни
лидер и они су одговорни само њему. Оне најчешће постоје пара
лелно са званичним државним институцијама (Литерарни покрет
уз Министарство образовања, Врховни савет културне револуције
уз Министарство културе и исламског вођства, Комитет за распо
делу земље уз Министарство пољопривреде итд.)
Очито је да Врховни лидер, осим централног положаја који
има по слову Устава, своју моћ вишеструко повећава контролом
над различитим неформалним институцијама. На тај начин, Рахбар
своју доминантну позицију брани дуплим штитом, како од претњи
унутар политичке арене, тако и од оних које могу доћи из других
друштвених сфера.

ИЗБОРНИ СИСТЕМ
Законом о изборима за Исламску конслутативну скупшти
ну37) у Ирану је конституисан двокружни већински изборни систем.
Избори за 290 посланика Меџлиса се одржавају у једномандатним
и вишемандатним изборним јединицама, а прихваћене религиј
ске мањине имају своје представнике. По једног посланика имају
Зороастријанци и Јевреји, Асирски и Калдејски хришћани имају
једног представника, док Јерменска хришћанска заједница има 2
члана парламента (са југа и севера Ирана). У првом кругу мандат
добија кандидат који освоји 25% гласова. Уколико у првом кругу не
би били расподељени сви мандати, организовао би се други круг у
коме би учествовала два кандидата са највећим бројем гласова (у
једномандатним изброним јединицама) или дупло већи број канди
дата од броја посланика који се у другом кругу у изборној јединици
бира (4 кандидата у изборним јединицама где се у другом кругу
додељују два мандата, 6 у јединицама где се додељују три мандата
итд.)38)
37) Изборни закон преузет је са www.aceproject.org/ero-en/regions/asia/IR/the-elections-actof-islamic-consultative-assembly/view 26.08.2008. Закон је донет 28.11.1999. у Меџлису,
а потврђен од стране Савета чувара Устава 30.11.1999.
38) члан 9. Закона о изборима за Исламску консултативну скупштину
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Активно бирачко право у Ирану има сваки ирански државља
нин који је пословно способан и има навршених 17 година живо
та. На другој страни, пасивно бирачко право подразумева строжије
квалификације: веру и преданост исламу и Исламској Републици
Иран, држављанство, оданост Уставу и концепту велајат-е-фагих,
академску диплому, добру репутацију, физичко здравље (укључу
јући способност вида, слуха и говора), најмање 30, а највише 75
година живота. При томе, кандидати верских мањина нису обаве
зни да верују у Ислам, већ у религију заједнице којој припадају
(члан 28. Изборног закона). Осим тога, постоје и групе лишене мо
гућности да се кандидују на парламентарним изборима (члан 30.).
Забрана учешћа на изборима, пре свега се односи на припаднике
старог, шаховог режима, али и на лица осуђена за издају Исламске
Републике, корупцију, преваре, финансијске малверзације, тргови
ну дрогом и сл. Бројна ограничења пасивног бирачког права, која
нису у складу са Међународним пактом о грађанским и политич
ким правима, само су појачана деловањем Савета чувара Устава.
Како је већ раније речено, ова институција има надлежност да над
гледа све фазе изборног процеса (члан 3.) и она то право обилато
користи. Тако Савет арбитрарно може да из изборне трке дисква
лификује сваког кандидата који не дели политичке ставове њего
вих чланова. Својим одлукама у изборном процесу и блокадом
рада Меџлиса (непотврђивањем у њему усвојених закона) Савет
чувара Устава постаје главна препрека процесу демократизације
политичког живота Ирана која би била обављена изнутра, сопстве
ним снагама.

ЗАКЉУЧАК
Све до сада изнето показује колико је тешко одредити карак
тер и извршити класификацију Исламске Републике Иран. Према
облику владавине Иран је република. Шеф државе (Врховни ли
дер) на тај положај не долази наслеђем, већ избором (посредно – од
стране Скупштине експерата), политички је одговоран, али попут
шефа државе у монархијама власт врши без ограничења дужине
мандата, формално доживотно. Због тога што је држава утемељена
на шеријату и што се на њеном челу налази владар који је истовре
мено и верски вођа, Иран јесте јединствен пример исламске државе
у садашњем времену. Концепт велајат-е-фагих на коме је заснован
одваја га од других држава које имају исламски карактер. Спорно
је, међутим, да ли је власт фагиха ограничена или неограничена.
Према члану 57. Устава законодавна, извршна и судска власт функ
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ционишу под надзором апсолутног религиозног лидера, али је он
у свом деловању и надлежностима ограничен шеријатом и одред
бама Устава39). Осим тога, Скупштина експерата је овлашћена да га
смени уколико изгуби неке од квалификација или занемари устав
не дужности. Његов положај у политичком систему Ирана јесте до
минантан, али не и недодирљив, па због тога не можемо говорити
о фагиху као о апсолутном суверену.
Када је у питању облик државног уређења, Иран је проста др
жава. Одређени степен децентрализације постоји, али је он махом
административне природе. Занимљиво је да су избори за локалне
органе власти, чије су ингеренције и финансијска независност ми
нимални, по први пут одржани 1999. године мада је њихово посто
јање предвиђено Уставом из 1979. године.
Према облику политичког режима, Исламску републику
Иран можемо сврстати у теократије, државе које представљају об
лик Божје владавине на земљи. Појам теократија се најчешће упо
требљава да се означе облици организације државне власти у ко
јима је религија доминантна у политичкој сфери и где су верске
вође истовремено и поглавари државе. Међутим, како теократија
дословно значи „владавина Бога“, Оливер Потежица наводи појам
еклесиократије (владавине цркве), који се такође може успешно
применити на примеру Ирана. Еклесиократија представља облик
државне власти у коме препознајемо директну владавину верског
лидера или неког верског тела. Како је иранска држава заснована
на Хомеинијевом концепту владавине исламског правника (фаги
ха), а сви правни акти морају бити у складу са верским правом (ше
ријатом) очигледно је да се ради о еклесиократији или теократији,
али посебном типу, посттрадиционалне или уставне теократије. У
прилог томе иде и тврдња Оливиеа Рое који истиче да разграна
та структура државних и политичких институција, која постоји у
Ирану, јесте веома прилагођена уставној држави европског типа40).
Тешко је, због свега наведеног, прихватити тврдње неких за
падних политиколога да је Исламска република Иран диктатура на
чијем је челу верски поглавар чија се власт не може и не сме до
вести у питање. С друге стране, претеране су и оцене да је реч о
изборној или чак демократској теократији. У Ирану постоје пред
ставничке институције, до већине положаја се долази на избори
ма чије је одржавање редовно, али се због ограничења у процесу
кандидовања изборни процес не може окарактерисати као отворен
39) У два наврата Хомеини је прекршио уставне одредбе. Први пут када је формирао Спе
цијални суд за свештенство, а након тога када је установио Савет за целисходно делова
ње система.
40) М. Јевтић, нав. дело, стр. 201.
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и демократски. Флагрантно кршење изборног права посебно је
дошло до изражаја након победе реформски настројеног кандида
та, Мохамеда Хатамија, на председничким изборима 1997. годи
не. Хатами је покушао да у време своја два мандата (1997-2005)
учини политички систем Ирана демократскијим и покрене број
не реформе. Ипак, иако је имао подршку шестог парламентарног
сазива (2000-2004) у коме су реформисти имали већину, Хатами
није успео да изађе као победник из институционалног сукоба са
конзервативним Саветом чувара Устава. Његов неуспех у проме
ни иранског друштва резултирао је поразом реформиста на свим
нивоима и избором Махмуда Ахмадинеџада 2005. године за новог
председника, првог постреволуционарног председника који није
био припадник иранске улеме.
Остаје да се види да ли ће ирански народ у скорије време
почети са озбиљнијим преиспитивањем концепта велајат-е-фагих
и политичког система земље у којој живе. Учење имама Хомеини
ја није општеприхваћено у шиитској улеми, а поједини шиитски
муџтехиди га сматрају несагласним са шиитским исламом. Чини
се ипак да ирански народ још увек добровољно прихвата идеју о
суверености Бога и да „владавину исламског правника“ види као
једину исправну, макар до повратка Скривеног имама.
На другој страни, сврставање Ирана у ред недемократских
режима, међу силе тзв. Осовине зла од стране неких западних си
ла помало је лицемерно, ако се сагледа степен и ширина њихове
сарадње са неким другим исламским државама, у којима је ниво
слободе, демократије и заштите људских права много нижи него
у Ирану. У прилог томе иде и тврдња Хамида Алгара, професора
Факултета политичких наука Универзитета у Берклију да је Ислам
ска република Иран на институционалном плану изграђенија, као
и да је далеко слободнија земља, када је реч о изборима, политич
ким партијама и свим другим атрибутима формалне демократије,
од многих других исламских земаља.
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РЕЗИМЕ
Аутор у овом раду приказује јединствену природу Исламске
Републике Иран. Уставни „аранжман“ Ирана објашњен је полазе
ћи од појма суверености како се он схвата у исламској правној и
политичкој теорији, политичке доктрине шиизма и концепта ве
лајат-е-фагих (владавина исламског правника) имама Хомеинија.
Разматрајући уставни положај и функционисање седам кључних
институција аутор покушава да расплете институционалну замр
шеност карактеристичну за ирански политички систем.
Кључне речи: Иран, ислам, политички систем, Хомеини, владавина
исламског правника
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SUMMARY
In this text author presented a unique character of the Islamic
Republic of Iran. The author explained constitutional “arrangement” of
Iran starting from the notion of sovereignty in the way that it is comprehended in Islamic legal and political theory, political doctrine of Shiism
and the concept of Velayat-e-Faqih (the Rule of Islamic Jurist) by Imam
Khomeini. Through an analysis of constitutional status and functioning
of seven key institutions, the author tried to comprehend and explain
institutional complicity that is characteristic of Iranian political system.
Key Words: Iran, Islam, political system, Khomeini, Rule of Islamic Jurist
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