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Бившем иранском председнику Махмуду Ахмадинежаду је Владино тело које има право
вета забранило да се кандидује на предстојећим председничким изборима, известили су
државни медији.

  

  

Ахмадинежад, жестоки критичар Запада, био је у два наврата шеф државе у периоду
од 2005. до 2013. С друге стране, Веће чувара је одобрило учешће у председничкој трци
актуелном председнику Хасану Роханију и водећем конзервативцу Ебрахиму Раисију.
Коначна листа кандидата за изборе који ће бити одржани 19. маја биће објављена 27.
априла.

  

За изборну трку се пријавило више од 1.600 кандидата, али је одобрење Већа чувара,
тела које има право вета на кандидатуре, добило само шесторо пријављених. Према
писању Би-Би-Сија, номинације Роханија и Раисија ће довести до жестоког спора између
подељених политичких табора. Рохани је 2013. однео убедљиву победу на изборима, а
окосницу његове изборне платформе је чинило окончање дипломатске изолације земље
и стварање слободнијег друштва.

  

Техеран је две године касније са још шест земаља постигао историјски споразум према
којем је Иран пристао да ограничи спорне нуклеарне активности у замену за укидање
економских санкција. Рохани је познат по чврстом ставу према кључним питањима, а
спекулише се и да ужива подршку врховног лидера ајатолаха Алија Хаменеија.
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Ахмадинежад је прошле недеље изазвао шок када је пријавио кандидатуру за изборну
трку упркос савету Алија Хаменеија, подсећа Би-Би-Си. Врховни лидер је прошле године
упозорио Ахмадинежада да таква његова иницијатива "није у његовом интересу а ни у
интересу земље". Али Хаменеи именује половину чланова Већа чувара. И
Ахмадинежадовом блиском савезнику Хамиду Багајеу је такође забрањена кандидатура.

  

Очекује се да Рохани и Раиси своје кампање усредсреде на економска питања и
нуклеарни споразум, који актуелни председник сматра својим највећим успехом у
протекле четири године, колико је на челу државе.

  

(Данас) 
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