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ÖZET

ABD yönetimi uygulamayı düşündüğü yaptırımlara destek bulabilmek için hem ülke içerisinde
hem de uluslararası düzeyde gereken adımları atmaya başlamıştır.
ABD, yaptırımların sıkılaştırılmasını sağlayacak bir koalisyon oluşturduğu takdirde İran’ın
ekonomik ve sosyolojik durumunu doğrudan etkileyecek önemli adımlar atabilecektir.
Yaptırımlar hususunda AB ülkeleri ağırlıklı olarak İran’ın balistik füze programına ve Beşşar
Esed’i desteklemesine vurgu yapmaktadır.
ABD’nin baskısının dayanılmaz noktaya gelmesi durumunda İran anlaşma gereği askıya aldığı
nükleer programını yeniden gündeme alarak karşılık verebilir.
İranlı yetkililerden gelen açıklamalar da İran’ın Pekin ve Moskova ile ilişkilerini geliştirerek
ABD’nin baskısını azaltmaya çalışacağını teyit etmektedir.
Nükleer anlaşmayı ülke aleyhine savaş tehdidini ortadan kaldırdığı ve ülkenin Venezuela gibi
derin bir ekonomik krize girmesini engellediği gerekçesiyle tarihî bir başarı olarak gören Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin anlaşmadan çekilmesiyle iç politikada bir hayli zor duruma düşecektir.
Ülkede farklı siyasi pozisyonlara sahip aktörlerin, rejimin varlığına yönelen bir dış tehdit durumunda geçici olarak siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak ortak zeminde buluşmayı tercih
etmeleri olasıdır.
Bir süre sonra, ülkedeki müesses nizam taraftarları hükûmeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Ruhani’yi ABD’ye güvenmekle suçlarken Ruhani de onları nükleer anlaşmayla elde edilen fırsatları
heba etmekle suçlayabilir.
Cumhurbaşkanının krizden siyasi yollarla çıkış bulamaması ya da müesses nizam tarafından
itibarsızlaştırmaya maruz kalması durumunda, krizin tırmanması ve meclis kanalıyla siyasi yollardan ya da yargı yoluyla hukuki yollardan azledilmesi gündeme gelebilir.
Hükûmetin ülke ekonomisi başta olmak üzere siyasi, toplumsal, kültürel ve etnik-mezhepsel
sorunların hiçbirinde kayda değer bir ilerleme sağlayamamış olmasının yanı sıra yeni ve ağır bir
yaptırım dalgasının gelmesinden dolayı reformistler arasında da kırılmalar yaşanacak ve kayda
değer bir kesim rejim karşıtı cepheye kayabilecektir.
ABD’den gelen mesajlar İran’a karşı tavrın gittikçe sertleşebileceğini ve her ne kadar düşük bir
olasılık olsa da bu sertliğin askerî bir operasyona dönüşme riskinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İran, ABD, Nükleer Anlaşma, Olası Senaryolar
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SUMMARY

The Trump administration has already started to take the necessary steps at home and abroad to find
support for the proposed sanctions against Iran.
If the US succeeds in forming a coalition for tightening the sanctions it can effectively hurt Iran socially
and economically.
The main concerns of the European states in terms of sanctions are Iran’s ballistic missile program and its
support for Bashar al-Assad.
If the upcoming pressure on Iran becomes intolerable Iran can reciprocate by resuming its nuclear program
which it suspended due to the nuclear deal.
The official statements by high-ranking Iranians affirm Iran’s determination to improve relations with
Russia and China as a way to reduce the US pressure.
The President Rouhani who introduced the nuclear deal as a historic foreign policy achievement that
eliminated the risk of war and saved Iran from economic collapse similar to Venezuela will be seriously
challenged after the US withdrawal from the deal.
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Iran’s political elites from different political orientations might leave aside internal struggles
temporarily in case of an external threat against the Islamic Republic.
After a while, the status quo might blame the government and the President Rouhani for trusting the
US and he might react by blaming them for aborting the achievements of the deal.
The political tension in Iran might escalate if the President Rouhani fails to find a political solution
to the crisis or if the status quo tries to discredit him. If so, the status quo might attempt to depose
him through political or legal procedures.
The failure of the Rouhani government to find solutions to economic, sociocultural and ethnic issues
will make his position more debatable by the enforcement of heavy sanctions against Iran. This
might create a rift among reformists and a notable fraction might join the anti-regime camp.
Statements by the high-ranking US officials show that the attitude against Iran might get tougher and
there is a risk, if a slight one, of an American military operation against Iran.
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•
•
•
•
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•دولت ایاالت متحده برای جلب حمایتها از تحریمهای پیش بینی شده ،شروع به برداشتن گامهای مورد نیاز هم در داخل كشور
و هم در عرصه بین المللی نموده است.
•اگر ایاالت متحده در زمینه فراهم آوردن ائتالف الزم برای افزایش فشار تحریمها موفق شود ،آنگاه خواهد توانست تا قدمهای
مهمی جهت تاثیرگذاری مستقیم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بردارد.
•در ارتباط با تحریمها ،تاكید اتحادیه اروپا به صورت عمده بر برنامه موشكی ایران و حمایت این كشور از بشار اسد است.
•در شرایطی كه فشارهای ایاالت متحده بر ایران به حد غیرقابل تحمل برای این كشور برسد ،ایران با تكیه بر توافقنامه هسته ای
می تواند با طرح موضوع از سرگیری فعالیتهای تعلیق شده هسته ای خود اقدام به مقابله نماید.
•بیانات مقامات رسمی ایران مؤید این مساله است كه ایران تالش خواهد داشت تا با گسترش روابط خود با پكن و مسكو از
فشارهای ایاالت متحده بكاهد.
•روحانی توافقنامه هسته ای را یك موفقیت تاریخی قلمداد نموده كه برطرف كننده تهدید حمله نظامی علیه ایران بوده و همچنین
مانع از دچار شدن اقتصاد ایران به یك بحران عمیق همانند آنچه در ونزوئال رخ داد شده است .در چنین شرایطی با خروج ایاالت
متحده از توافقنامه هسته ای ،روحانی در عرصه سیاست داخلی در كشور در وضعیت دشورای قرار خواهد گرفت.
•در شرایطی كه یك تهدید خارجی موجودیت نظام را تهدید كند ،قابل پیش بینی است كه كنشگران سیاسی موجود در جایگاههای
مختلف با كنار گذاشتن اختالفات سیاسی به طور موقت ،در یك بستر مشترك به اتفاق نظر برسند.
•پس از مدتی احتماال درحالیكه اصولگرایان روحانی و دولتش را به دلیل اعتماد به آمریكا مقصر خواهند شناخت ،روحانی نیز
آنها را به دلیل اینكه مانع از استفاده ایران از فرصتهای بدست آمده از توافقنامه هسته ای شدند مورد اتهام قرار خواهد داد.
•در شرایطی كه روحانی نتواند بحران پیش آمده را از راههای سیاسی حل كند ویا در صورتی كه اصولگرایان اقدام به بی
اعتبارسازی وی نمایند ،افزایش بحران و طرح شدن موضوع عزل رئیس جمهور از طریق مجلس ویا قوه قضائیه قابل پیش
بینی خواهد بود.
•دولت روحانی پیش از هر چیز در زمینه مشكالت اقتصادی و سپس در زمینه مشكالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و قومی
و مذهبی نتوانسته تا هیچ پیشرفت درخور توجهی داشته باشد .در كنار این ،رسیدن موج جدید و سنگینی از تحریمها می تواند
موجب ایجاد شكاف میان اصالح طلبان شده و بخش قابل توجهی را به سمت جبهه مخالف با نظام سوق دهد.
•پیامهای ایاالت متحده نشانگر این است كه رویكرد این كشور نسبت به ایران می تواند رفته رفته تندتر شده و این تندی ،هرچند
كه احتمال آن اندك باشد ،می تواند خطر یك حمله نظامی را در خود داشته باشد
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Sunuş
ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mayıs
2018’de JCPOA (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) olarak bilinen nükleer anlaşmadan ABD’nin
tek taraflı olarak çekildiğini açıklaması, İran’ın
nükleer faaliyetlerini yeniden ve eskisinden
daha büyük bir uluslararası kriz hâline getirme
potansiyeline sahip bulunuyor. Trump’ın seçim
kampanyasından beri anlaşma karşıtı tutumu
göz önüne alındığında bu durum sürpriz olmasa
da son dönemde, Avrupa ülkelerinin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin bir
orta yol bulunmasında yardımcı olabileceği düşüncesi dillendiriliyordu.
Trump’ın açıklamasıyla birlikte İran’ın vereceği olası cevaplar büyük önem taşıyor. Her
ne kadar İranlı bazı yetkililer, özellikle Mayıs
ayının ilk haftasında peş peşe ABD’nin anlaşmadan çekilmesi durumunda ortada bir anlaşma kalmayacağını açıklasalar da Ruhani’nin 8
Mayıs’taki açıklamaları ABD’nin çekilmesinden sonra bile İran’ın Avrupa ülkeleri, Çin ve
Rusya gibi ülkelerle anlaşmayı ağır aksak da
olsa yaşatmaya çalışacağını düşündürüyor. Bu
durumun İran açısından son derece anlaşılabilir
sebepleri mevcuttur. Öncelikle 8 Mayıs’a giden
süreçteki üç hafta içinde İran riyalinin iki aşamada %50’ye yakın değer kaybetmesi, İran’ın
anlaşmadan tamamen çıkması ve ABD dışında
kalan ülkelerin de desteğini kaybetmesi durumunda ülke ekonomisinin birkaç ay içerisinde
tamamen iflas edeceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Gerçekten de son bir yılda ülkede
irili ufaklı yüzlerce şehir ve kasabada ekonomik sorunlardan kaynaklanan çok sayıda grev
ve gösteri düzenlendiği düşünüldüğünde, İran
ekonomisinin yeni ve daha büyük bir şoku atlatması oldukça zor olacaktır.
Diğer yandan İran’ın anlaşmadan çıkması
uluslararası basında, İran’ın nükleer silah yapımına yöneldiğine ilişkin büyük bir algı kampanyasına yol açacak ve özellikle İsrail’in İran’ı
provoke eden adımları hız kazanacaktır. Son
dönemde Suriye’de İran’a ve ona bağlı gruplara
yönelik saldırılarını ciddi oranda artırmış durumda olan İsrail, böyle bir fırsatı kaçırmayarak

gerek bölgedeki gerekse de İran içindeki sınırlı
hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırabilir.
İran’ın şimdiye kadar Suriye’de kendi askerî
varlığına yönelik saldırılara cevap vermemiş ya
da verememiş olması da İsrail’in cüretini artırabilir.
İran’ın anlaşmayı sürdürmeye çalışması
sorunsuz olmayacaktır. İç politikada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çok büyük baskı altına
girecek ve ekonomik kazanımların söz konusu
olmadığı anlaşmada kalınarak neden daha fazla vakit yitirildiğine dair eleştirilere maruz kalacaktır. Ülke içinde birçok kesim Kuzey Kore
modeli izlenerek NPT’den dahi çıkılması ve
gerektiği takdirde nükleer silah yapımına kadar
gidilmesi yönündeki görüşlerini daha sesli şekilde dillendireceklerdir. Ancak mesele İran’ın
iç politika tartışmalarının sınırlarını çoktan aşmış bulunmaktadır. Zira İran ister anlaşmayı
korumaya çalışsın isterse de tamamen terk etsin ekonomi kaynaklı sorunların büyümesini
engelleyemediği gibi Avrupa ülkelerinin daha
fazla seslendirmeye başladığı balistik füzeler
ve bölgesel müdahaleleri hususunda yeni sorun
alanlarıyla karşılaşacaktır. Bu durum, İranlı yöneticilerde uzun bir süredir var olan ABD’nin
ve Batının asıl niyetinin nükleer teknoloji değil
İran’da rejim değişikliğine dair temel bir strateji
olduğu yönündeki düşünceleri güçlendirecektir.
Bu husus İran’ın nasıl bir karşı strateji geliştireceği noktasında hayati bir öneme sahiptir. Daha
açık bir ifadeyle Trump’ın hedefinin yalnızca
ABD ve dünya kamuoyuna pazarlayabileceği
diplomatik bir başarı kazanmak olduğu düşüncesi galip gelirse İran gerek nükleer faaliyetleri
gerekse de balistik füze teknolojisi ve bölgesel
faaliyetleri hususunda birtakım tavizler vererek
sorunu çözmeye çalışacaktır. Ancak Washington’daki yönetimin ve bölgesel ortaklarının
nihai hedefinin rejim değişikliği olduğuna kani
olması durumunda İran’ın tepkileri farklılaşacaktır.
Bu aşamada ABD’nin İran konusunda iki
ayaklı bir strateji izlediği söylenebilir. Washington yönetimi, öncelikle nükleer anlaşmadan çekilme tehdidini kullanarak ve sonunda çekilerek
zaten kırılgan olan İran ekonomisini tamamen

info@iramcenter.org

5

Abd’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi ve Olası Senaryolar
felç etmek ve ülke içindeki baskıların ve muhtemel karışıkların artmasını teşvik etmek istemektedir. İkinci olarak da ABD, İsrail ve Arabistan
gibi bölgesel müttefikleriyle birlikte İran’ın
bölgedeki varlığına karşı girişilen operasyonları
tedrici olarak genişletmeyi amaçlamaktadır. Birinci alanda çok fazla enstrümana sahip olmayan İran’ın bölgesel askerî operasyonlara cevap
vermesi durumunda ise Amerika’nın doğrudan
çatışmaya girme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Nitekim Obama döneminde tehditlerini
askıya alan İsrail’in bizzat Esed’i ya da İran’ı
vurma tehditleri bu tür bir koalisyonun çoktan
oluştuğu izlenimini güçlendirmektedir.
Nisan’ın ortalarında Trump’ın hukuk ekibine katılan İran karşıtı şahin isimlerden Rudy
Giuliani’nin mayıs ayı başında Halkın Mücahitleri Örgütüne yönelik yaptığı bir konuşmada,
Trump’ın hedefinin yalnız nükleer anlaşmadan
çıkmak değil rejim değişikliğine gitmek olduğunu söylemesi bu anlatılanlar çerçevesinde
anlam kazanmaktadır. Böyle bir sürecin ileriki
aşamasında zaten ekonomik sorunlardan bireysel özgürlüklere, çevre sorunlarından etnik haklara uzanan geniş sorun alanlarına sahip ülkedeki sosyal protestoların artması, İran’ın askerî
olarak hırpalanması ve sonraki aşamada ise bir
süredir aktif hazırlıklar sürdüren HMÖ ya da
farklı etnik milis grupların İran içinde devreye
girmesi beklenmektedir. Bu durumun farkında olan İran, ekonomik alanda elinden bir şey
gelmese de toplumsal taleplerin karşılanması
hususunda sınırlı da olsa bazı adımlar atmaya
çalışmaktadır. İran ayrıca özellikle Irak Kürt
bölgesindeki ayrılıkçı silahlı Kürt grupların komutanlarına yönelik seri suikastlar düzenleyerek olası askerî operasyonların da önünü almayı
amaçlamaktadır.
İran’a yönelik bu tür geniş kapsamlı bir
kampanya Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Bazı Türk iş adamlarının ve bürokratların İran’a uygulanan ambargoları delme suçlamasıyla ABD’de yargılanması, İran meselesinin
Türkiye için önemini gözler önüne sermektedir.
İran’ın önemli bir enerji ve ticaret ortağı olan
6
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Türkiye, daha önce de bu ülkeye yönelik geniş
kapsamlı yaptırımlara karşı olduğunu ve yalnızca BM tarafından onaylanan yaptırımlara uyacağını açıklamıştı. Ancak önümüzdeki dönemde meselenin ekonomik yaptırımların ötesine
geçmesi ve silahlı rejim muhaliflerini de kullanarak Tahran’da rejim değişikliğine gidilmeye
çalışılması durumunda konu doğrudan Türkiye’nin millî güvenliğini ilgilendiren bir boyut
kazanacaktır. Suriye konusunda ABD-Türkiye ihtilafının büyük oranda ABD’nin PKK ile
geliştirdiği ilişkilerden kaynaklandığı hesaba
katılırsa benzer bir ittifakın İran hususunda da
gerçekleşmesi ya da ilerleyen süreçte Suriye’de
olduğu gibi İran’da da bir kaos ve otorite boşluğunun meydana gelmesi hâlinde Türkiye’nin
bu durumdan olumsuz etkileneceği kesindir.
İran’ın askerî ve ideolojik açıdan diri pozisyonu
muhtemel çatışmanın çok daha geniş boyutlu ve
derin olabileceğini göstermektedir.
İRAM olarak bu raporla ABD Başkanı
Trump’ın kararının yol açabileceği çeşitli muhtemel senaryoları değerlendirmeye ve bölgesel
etkilerini incelemeye çalıştık. Bununla birlikte
krizin karmaşık yapısı ve komplikasyonlarının
çeşitliliği sürecin daha yakından izlenmesini ve
değerlendirmelerde güncellemeler yapılmasını
zorunlu hâle getirmektedir.
			
			

Hakkı UYGUR

İRAM Başkan Vekili

Giriş
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs
2018’de birçok gözlemcinin öngördüğü şekilde ülkesini nükleer anlaşmadan çekmiş bulunmaktadır. Bu kararın gerek ABD-İran ilişkileri bağlamında gerekse de küresel ve bölgesel
düzeylerde önemli sonuçları olacaktır. 1979
yılından itibaren ABD’nin artan dozda meşru
uluslararası sistemin dışına ittiği İran, zaman
zaman “haydut devlet” olarak zaman zaman da
“şer ekseninin” parçası olarak tanımlanmıştır.
ABD’nin uluslararası hegemonyasını artırmaya
dönük olarak kullandığı bu gibi kavramlar dışında İran, sıklıkla teokratik yapısı ve baskıcı
rejimi nedeniyle eleştiri konusu olmuştur. Geride kalan yaklaşık kırk yıl boyunca ABD, İran’ı
çevrelemekle belirli noktalarda uluslararası sisteme yeniden entegre etmek arasında gidip gelmiştir. Bu gelgitlerin en bariz örneği Obama ve
Trump yönetimlerinin İran konusunda sergiledikleri birbirine zıt politikalardır. 2015 yılında
İran’la imzalanan nükleer anlaşmayı en önemli
dış politika kazanımlarından birisi olarak gören
selefi Obama’nın aksine mevcut ABD Başkanı
Trump; İran’ı dinî bir diktatörlük olmakla itham
etmiş, her fırsatta İran’a karşı adımlar atacağı
mesajını yinelemiş ve nihayet anlaşmadan çekilme kararı almıştır. Bu tarihten kısa bir süre
önce Trump’ın, eski CIA Başkanı Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanlığına, Gina Haspel’i
Pompeo’dan boşalan koltuğa ve ABD’nin eski
BM Daimî Temsilcisi John R. Bolton’ı Ulusal
Güvenlik Danışmanı pozisyonuna atayarak kabinesine ve yakın ekibine İran karşıtlığıyla bilinen şahin isimleri dâhil etmesi, ABD’nin tek
başına yahut küresel ve bölgesel ortaklarıyla
İran’a karşı adım atma olasılığını artırmıştı. Kuşkusuz anlaşmandan çekilen ABD’den
gelecek hamlelerin zamanlaması ve kapsamı
önemli olacaktır. En az bunlar kadar önemli
olan bir konu ise uygulanacak sert bir uluslararası baskıya İran’ın vereceği tepkidir. ABD’nin
hamlelerinin öncelikli olarak İran ekonomisini
ve İran’ın Suriye başta gelmek üzere Orta Doğu’daki mevzilerini hedef alacağı kesindir. Bu
hamlelerin İran içindeki yansımaları ise çok
daha kalıcı etkiler meydana getirecektir.

Bundan sonra ABD-İran ilişkilerinin takip
edeceği olası seyir ABD’nin aşağıdaki yollardan
hangisine başvuracağıyla doğrudan ilişkilidir:
1. ABD İran’a karşı baskısını ekonomik yaptırımlarla sınırlı tutabilir,
2. ABD ekonomik baskıya ilaveten İran’a
bağlı güçlere ya da İran’a doğrudan askerî
müdahale gerçekleştirebilir.

“Anlaşmandan çekilen ABD’den
gelecek hamlelerin zamanlaması
ve kapsamı önemli olacaktır. En az
bunlar kadar önemli olan bir konu
ise uygulanacak sert bir uluslararası
baskıya İran’ın vereceği tepkidir.”
Bu olasılıklar içerisinde en kuvvetli olanı
ilkidir. İkinci senaryonun gerçekleşme ihtimali ise ABD’nin yaptırımlarına İran’ın vereceği
tepkilerle doğru orantılıdır. Her iki olasılığın
analiz edilmesi için de İran açısından konunun
ekonomi, dış politika ve iç politika boyutlarıyla
ele alınması gerekmektedir. Ekonomik açıdan,
İran’ın son yıllarda kayda değer bir daralma yaşayan millî geliri ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ülkeyi ilgilendiren önemli ekonomik
sorunlar arasındadır. Bunlara bağlı olarak baş
gösteren enflasyon ve işsizlik gibi doğrudan
toplumu ilgilendiren sorunlar, İran’da zaman
zaman protestoların yaşanmasına neden olmaktadır. Yaklaşık 29 yaş ortalamasındaki 80 milyon
civarındaki nüfusa yeterli istihdam sağlamak
için büyüme hedefleri koyan İran’ın, mevcut
koşullarda bu hedefleri tutturması mümkün
değildir. Nükleer anlaşmanın imzalandığı tarih
itibariyle ülke ekonomisinin kritik durumunun
farkında olan Devrim Rehberi Ali Hamenei ve
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi İranlı siyasi
elitler, ABD’nin ülkelerine karşı harekete geçmesinin bu durumu çok daha vahim boyutlara
taşıyacağını da bilmektedir.
Benzer bir durum İran’ın dış politikası için
de geçerlidir. ABD ile küresel düzeyde sorunlar
yaşayan İran, Orta Doğu krizlerindeki müdahaleleri nedeniyle de artan sayıda bölge ülkesiyle
karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. Ülke üzerindeki baskıyı nükleer anlaşmayla hafifletmeye
çalışan İranlı yetkililerin bu anlaşmadan bekleneni bulamaması dış politikada bir tıkanmaya
neden olmuştur. 2014 yılında DEAŞ terörünün
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bölgede etkin hâle gelmesiyle özellikle Suriye’deki varlığını terörle mücadele üzerinden
meşrulaştıran İran, mevcut konjonktürde Suriye’deki konumunu korumakta zorlanmaktadır.
Bölgede İsrail ve Suudi Arabistan’ın İran karşıtı pozisyonuna ABD’nin destek vermesi İran’ı
küresel ve bölgesel düzeylerde zor bir duruma
sokacaktır.
İran iç politikasındaki gelişmeler de en az
yukarıdaki iki boyut kadar önem arz etmektedir.
Mevcut siyasi yapısıyla; bireysel özgürlükler,
etnik ve mezhepsel talepler ve siyasi açılım konularında gerekli adımları atamayan İran rejimi,
dönem dönem toplumsal tepkilerle karşı karşıya
kalmaktadır. Sonuncusu 2017’nin son günlerinde patlak veren olaylar, ülkedeki sosyo-politik
atmosferin hızla alevlenebileceğini tekrar gözler önüne sermiştir. 2009 Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin ardından patlak veren Yeşil Hareket’le beraber kritik bir kırılma yaşanan İran’da,
siyasi atmosfer önümüzdeki dönemde de hararetini koruyacaktır.
Nükleer anlaşma en azından İran açısından
öncelikli olarak ekonomik bir konu olduğu için
çalışmada ilk olarak ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin olası etkileri ekonomik boyutuyla
ele alınmıştır. ABD’nin İran’a karşı hamlelerini
bir adım öteye taşıyarak daha saldırgan bir tavır
takınması durumunda öncelikli hedef İran’ın
bölgedeki vekilleri ve milisleri olacağı için
ikinci aşamada konu dış politika perspektifinden analiz edilmiştir. Her iki alandaki gelişmelerin İran içine önemli yansımaları olacağı için
üçüncü olarak konunun iç politika boyutu irdelenmiştir. Son bölümde ABD’nin İran’ı askerî
olarak hedef alması hususunda değerlendirmeler yapılmıştır.

1. ABD’NİN İRAN’A KARŞI
EKONOMİK YAPTIRIM
KARTINI KULLANMASI
1.1. Ekonomik Baskılar ve Sonuçları

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları sıkılaştırması durumunda üç alternatiften bahsetmek mümkündür:
1. Mevcut durumun tahkimi ve ABD’nin
tek başına hareket etmesi,
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2. ABD’nin BM nezdinde geniş katılımlı
bir koalisyon kurması,
3. ABD’nin Avrupa Birliği ve yakın ilişkilere
sahip olduğu ülkelerle koalisyon kurması.

Avrupa ülkelerinin Trump’ın kararına olan
tepkileri ve anlaşmayı korumaya istekli oldukları bilinse de bu senaryo ilk iki alternatife kıyasla
içerdiği güçlüklere rağmen gerçekleşme ihtimali en yüksek olan senaryodur. Ancak ABD’nin
böyle bir koalisyon kurması ve İran’a uygulayacağı yaptırımların etkili olması için gerek ülke
içinde gerekse ülke dışında belirli mekanizmaları etkin bir şekilde çalıştırması gerekmektedir.
Bu yüzden uluslararası arenada atılacak adımların meşrulaştırılması için ABD Dışişleri ve Hazine bürokrasisinin bütün dünyada proaktif bir
çaba içine girmesi beklenmektedir.
ABD yönetimi, uygulamayı düşündüğü yaptırımlara destek bulabilmek için hem ülke içerisinde hem de uluslararası düzeyde gereken
adımları atmaya başlamıştır. Ülke içerisinde
İran ile ilgili görüşleri bu minvalde olan siyaset
adamları görevlendirilmektedir. İran’a uygulanacak yaptırımların derinleştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla uluslararası kamuoyunun
ve diğer ülkelerin desteğini almak için ABD
yönetiminin ve devlet kurumlarının çalışmalar
yaptıkları açıktır. ABD İran karşıtı hamlelerinde
Avrupa’nın desteğini almak için de gayret sarf
edecektir.

1.1.1. Yaptırımların Hazırlık Süreci
ABD elçilikleri ve dış misyonları bulundukları ülkelerde aktif bir şekilde çalışıp İran’a
yapılacak müdahalenin meşruiyeti ve ülkelerin
kurulacak koalisyona katkı yapmaları için “tam
saha” pres yapacaklardır. ABD’nin bu konuda
AB ile müzakerelerini yürüten Brian Hook’un
AB ülkeleriyle yaptığı görüşme de bu açıdan
bir adım olarak değerlendirilebilir. Zira Hook
görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, AB
ülkeleri ile İran’ın füze geliştirme programının
kısıtlanması başta olmak üzere birkaç başlıkta
ABD ile birlikte atılacak güçlü adımlar üzerinde çalışıldığını belirtmesi bu adımı destekler
niteliktedir. Bunun yanında başta Fransa olmak

üzere AB’nin güçlü ülkeleri geçtiğimiz haftalarda İran’a yeni yaptırımların uygulanması hususunda ABD ile ortak hareket edeceklerine yönelik bazı açıklamalar yapmıştır. ABD’ye kıyasla
İran’la daha yakın ilişkileri bulunan Rusya ve
Çin gibi sorun çıkarabilecek ülkelerin itiraz etmemeleri için ise bu ülkelerle başka pazarlıklar
yapılabilir. Bu bağlamda Çin ile ticaret savaşı argümanı gözden kaçmamaktadır. Nitekim
Trump’ın Çin’e %25 oranında bir gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından benzer
bir açıklama Çin tarafından yapılınca durum
ticaret savaşı olarak değerlendirilmişti. Ancak
Trump’ın Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow bu hamleyi ticaret savaşından ziyade bir
müzakere pozisyonu olarak gördüğünü belirtmektedir. Ayrıca bu gümrük tarifesinin hemen
yürürlüğe girmeyecek olması, ABD’nin Çin’i
bu araçla ikna etme yoluna gideceğini düşündürmektedir.

1.1.2. İç Mobilizasyon
ABD içinde İran’la müzakereleri destekleyen bir kesim olduğu gibi İran’a yönelik sert
adımlar atılması gerektiğini düşünen geniş bir
kesim de bulunmaktadır. Ülke içinde İran’a karşı yaptırımların tam anlamıyla desteklenmesi
yaptırımların etkinliği açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple kongre ve diğer kurumları harekete geçirirken meşruiyeti güçlendirici proaktif çalışmalar yapılacaktır. Bu tür çalışmalarda
ve toplantılarda İran ile Kuzey Kore mümkün
mertebe aynı safta gösterilmeye çalışılacaktır.
Bu konuda en etkin isimlerden birinin John
Bolton olması beklenmektedir. Kuzey Kore ile
yapılan görüşmelerin olumlu ilerliyor olmasının İran’a nasıl yansıyacağı henüz belli değildir.
Açık olan ise Bolton’un bu konuda daha önce
yaptığı açıklamalarda İran’ın anlaşmalara rağmen nükleer silahlanma konusunda Kuzey Kore
seviyesine erişmeden durmayacağını iddia etmiş olmasıdır. Bolton, bunun engellenmesi için
İran’ın baskılanması gerektiğini savunmuş ve
Ağustos 2017 tarihli bir yazısında İran’a karşı
sert tedbirlerin uygulanmasını önermiştir. Bu
tedbirler; İran uçaklarının başka ülkelere inip
kalkmasının engellenmesi, İran gemilerinin
başka ülke limanlarına yük taşımasının ya da

yük almasının yasaklanması, öğrenci vizeleri de
dâhil olmak üzere İran vatandaşlarına vize verilmesinin durdurulması ve İran’da rejim aleyhtarı bütün grupların desteklenmesi gibi radikal
önlemlerden oluşmaktadır.
Bolton’un yanı sıra ABD’nin yeni Dışişleri
Bakanı Mike Pompeo de bu süreçte etkin görev
alacak kişiler arasında olacaktır. İran’ı dünyanın
en büyük terör örgütü sponsoru olarak nitelendiren Pompeo, hem hükûmetin Kuzey Kore’yi
sıkıştıran hamlelerinin mimarları arasında hem
de nükleer anlaşmaya karşı yürütülen lobi faaliyetlerinde yer almıştır. Pompeo’nun bu ülkeler
hakkındaki derin bilgisi ve tecrübesi, İran’ın
yeni bir Kuzey Kore olacağı yönündeki kanının
inandırıcılığının artmasını sağlayacaktır.
İkinci olarak ABD’de yaptırımların yürütülmesinden sorumlu olan ve ABD Hazine Bakanlığı altında örgütlenen Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi’nin (OFAC-Office of Foreign Assets
Control) önümüzdeki dönemde daha aktif olması beklenmektedir. Nitekim 2006 sonrası OFAC
yetkilileri dünyanın birçok ülkesine gidip bankaların üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapmışlar ve İran ile finansal işlerde aracılık yapan
bankaların cezalandırılması hususunda banka
yöneticilerini tehditkâr bir şekilde uyarmışlardır. Bu bağlamda 2006-2010 arası döneme benzer özellikte, örtük bir şekilde ikinci yaptırımların tekrar uygulanacağı düşünülmektedir.

1.1.3. Somut Adımlar
ABD yaptırımların sıkılaştırılmasını sağlayacak bir koalisyon oluşturduğu takdirde
İran’ın ekonomik ve sosyolojik durumunu doğrudan etkileyecek önemli adımlar atabilecektir.
Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir:

• Küresel finans sisteminin kullanılmasının daha da güçleştirilmesi

İranlı iş adamları ile bugün ticaret yapılmasında en önemli sorun ticari işlemden doğan finansal ödemenin küresel finans sistemi
üzerinden yapılmasının sıkıntılarından kaynaklanmaktadır. Yani İran’ın uluslararası para
transfer sorunu bulunmaktadır. Ticaretin ABD
doları cinsinden yapılması otomatik olarak
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ABD finansal sisteminin kullanılması anlamına
gelmektedir ki ABD bu tür işlemlerde aracılık
yapan finans kurumlarını ağır şekilde cezalandırmaktadır. Bu yüzden ABD küresel finans
sisteminin sunduğu gücü “bir silah” gibi kullanmaktadır. Hâlihazırda var olan zorlukların daha
da arttırılması İran’ın ticarette yaşadığı sıkıntıları artıracaktır.

• SDN listesinin kapsamının genişletilmesi
ABD Hazine Bakanlığı OFAC birimi tarafından yönetilen ve “teröre yardımcı olanlar” ya
da “kara liste” olarak isimlendirilen SDN listesinde yer alan İranlı kişi ve kurumların sayısı
artırılacaktır. SDN listesinde yer alan kişi ve
kurumlarla sadece ABD vatandaşlarının değil
üçüncü ülke vatandaşlarının da ticari ilişki kurması ABD’nin mevcut mevzuatına göre yasaktır. İkincil yaptırım denilen bu uygulamaya göre
bu listedeki kişilerle ticari ilişkiye girmeleri
durumunda üçüncü ülkedeki kurum ve kişilerin
ABD’deki kişi ve kurumlarla ticaret yapmaları yasaklanmıştır. SDN listesinin genişletilmesi kabaca nükleer anlaşma ile kaldırılan ikincil
yaptırımların tekrardan yürürlüğe girmesi anlamını taşımaktadır. Bu da İran ile iş yapan ülkelerin daha çekingen olmasına ve iş hacminde
düşüşlerin yaşanmasına neden olacaktır.

• Yabancı yatırımların azalması
İran ekonomisi büyük bir yabancı yatırıma
ihtiyaç duymaktadır. Mevcut petrol sahalarının yenilenmesi ve ayrıca doğalgaz çıkarılması
için ülkenin 200-250 milyar dolar dolaylarında bir yatırıma ihtiyacı vardır. Yatırımcıların
ABD’den çekinmesi ve nükleer anlaşma sonrası bile beklenen miktarda yatırımın ülkeye
giriş yapmamış olması göz önünde bulundurulduğunda, yaptırımların sıkılaştırıldığı bir
ortamda bu yatırımların İran’a gelmesi daha da
güçleşecektir. Hâlbuki İran’ın işsizlik ve düşük
ekonomik performans gibi sorunları aşabilmek
için yılda 60-80 milyar dolar yatırıma ihtiyacı
vardır. Bu yatırımlar gelmezse işsizlik ve diğer
birçok sosyo-ekonomik sorun daha da kötüleşecek ve muhtemelen birkaç yıl içinde rejimin
üstesinden gelemeyeceği bir boyuta varacaktır.
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• Petrol ihracatının azalması
ABD’nin ikna ettiği ülkeler İran’dan aldıkları petrol miktarını azaltabilirler. İran’ın ağır
yaptırımlara maruz kaldığı dönemde 2010 yılında normalde 2,2 milyon varil olan petrol
ihracatı 1,3 milyon varile gerilemişti. Ancak o
dönemde İran’a yaptırım konusunda geniş bir
mutabakat bulunmaktaydı. Bugün bu anlamda
geniş bir mutabakattan bahsetmek mümkün değildir. Yine de başta Güney Kore ve bazı Avrupa
ülkelerinin İran’dan ithal ettikleri ham petrolde
bir miktar azalma olacaktır. Bu azalmanın kısa
dönemde (6 ay) 300-400 bin varil/gün düzeyinde olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda
İran’ın petrol ihracatının 1,7-1,8 milyon varil/
gün civarında olması beklenmektedir. Suudi
Arabistan’ın OPEC miktar sınırlamasını 2019’a
kadar devam ettireceğini duyurması nedeniyle 2018 yılında petrol fiyatlarının varil başına
75-80 USD civarında kalması beklenmekte ve
artan petrol fiyatları nedeniyle ihracattaki azalmaya rağmen İran’ın petrol gelirlerinde ciddi
bir azalma olması beklenmemektedir.

1.1.4. ABD’nin Anlaşmadan
Çekilmesine Karşı AB’nin Tavrı
Trump’ın anlaşmadan çekilmesi sonrasında,
yaptırımların sıkılaştırılması konusunda AB’nin
tavrı diğer ülkelerin ABD’ye desteği göz önünde bulundurulduğunda belirleyici olacaktır. Karar sonrası anlaşmanın Avrupalı tarafları olan
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan gelen açıklamalar İran’ı destekler mahiyettedir. Esasen AB
ile İran arasında ABD’nin anlaşmadan çekilmesi durumunda takip edilecek yol haritasına dair
bazı görüşmeler gerçekleşmişti. Bunlar arasında en göze çarpanı 21 Mart’ta AB üyesi 28 ülkenin diplomatlarıyla İran Devrim Muhafızları
Ordusunun temsilcileri arasında yapılan toplantıdır. Almanya, İngiltere ve Fransa liderliğinde
Brüksel’de kapalı kapılar ardında düzenlenen
bu toplantıda İran’a, AB çatısı altında alternatif
yaptırım senaryoları hakkında pazarlıklar yapıldığı ve diğer üye ülkelerin de destekleyeceği
bir yaptırım paketi kurgulandığı bildirilmiştir.
AB’deki 28 ülke ABD’den çekinmekle birlikte

her ülkenin İran ile ilişkileri ve dolayısıyla çıkarları söz konusudur. Ancak Almanya, İngiltere ve Fransa ABD’nin İran’a uygulamaya koyacağı yaptırımları prensip olarak desteklemeseler
de ABD’nin tamamıyla aleyhine bir tutumun
kendi çıkarlarını olumsuz yönde etkileyeceğini
öngörmektedirler. Bu yüzden ABD’nin beklentilerini de karşılayabilecek bir yaptırım paketi
dizayn etme çabasındadırlar. 21 Mart’ta yapılan
toplantıda bu bağlamda ABD’nin beklentileri
ile uyumlu ancak İran’ı tamamıyla anlaşmadan çekilmeye zorlamayacak ölçüde dengeli
bir yaptırım paketi taslağının belirlenmiş olma
ihtimali oldukça yüksektir. Görüşmeden yansıyan bilgilere göre yaptırım paketi dâhilinde bazı
İranlılara seyahat yasağı, İranlı bazı kurumların
varlıklarının dondurulması ve kimliği belirsiz
İranlı 15 kişi/kurumun yaptırım listesine konması tartışılan yaptırımlar arasında yer almıştır.
Yaptırımlar hususunda Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak İran’ın balistik füze programına ve
Beşşar Esed’i desteklemesine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla eğer AB, İran’a ekonomik
yaptırım uygulama kararı alırsa yaptırımların
gerekçesi, nükleer anlaşmanın feshinden ziyade
bu iki hususa istinat edecek ve bu istenmeyen
faaliyetlere katkı veren kişi ve kurumlar hedef
alınacaktır. Bu bağlamda AB şirketlerinin bu aktörlerle ticari ilişki kurmaları ve bunlarla ilintili
kişilerin AB ülkelerine seyahat etmeleri yasaklanacak ve bu kurumlara ait finansal varlıklar
dondurulacaktır. Bu yaptırımların nükleer yaptırımlara kıyasla daha sınırlı ve daha hafif olacağı
söylenebilir. Almanya, İngiltere ve Fransa, İran
ve Devrim Muhafızlarını hedef almak suretiyle
bir tür yeni yaptırım mekanizması uygulamaya
koyarak hem ABD’nin endişelerini gidermeyi
hem de nükleer anlaşmayı korumayı hedeflemektedir. Ancak İsveç, İrlanda, İtalya, Avusturya ve Yunanistan gibi bazı ülkeler İran’a yaptırım uygulama konusunda Fransa, Almanya ve
İngiltere kadar istekli değildir. Bu sebeple AB
şirketleri İran ile iş yapması durumunda ABD
yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. AB ülkeleri bu riski ortadan kaldırmak için İran ile yapılan işlerin bundan sonra
avro üzerinden yapılmasını teşvik edebilir.

1.2. Dış Politika Sonuçları
Tahran yönetimi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin dilinden ABD’nin çekilmesi sonrasında
anlaşmaya diğer devletlerle devam edileceğini açıklamıştır. Ne var ki ABD’nin baskısının
dayanılmaz noktaya gelmesi durumunda İran,
anlaşma gereği askıya aldığı nükleer programını yeniden gündeme alarak karşılık verebilir.
Nitekim Devrim Rehberi Hamenei çeşitli vesilelerle bu yönde açıklamalar yapmıştır. Benzer
açıklamalar Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından da yapılmıştır.
ABD’nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesine
karşılık İran’ın yeniden uranyum zenginleştirme tesislerini faaliyete geçirmesi zaten gergin
olan Washington-Tahran ilişkilerini daha da
içinden çıkılmaz bir hâle getirebilir. Bu durum
uluslararası kamuoyunu ikna etmekte zorlanan
Trump yönetimine aradığı fırsatı sunabilir ve
AB’yi ikna etmede kolaylık sağlayabilir.

“Tahran yönetimi, ABD’nin baskılarını
Rusya ve Çin gibi ülkelere daha fazla yakınlaşarak aşmaya çalışacaktır.
İranlı yetkililerden gelen açıklamalar da İran’ın Pekin ve Moskova ile
ilişkileri geliştirerek ABD’nin baskısını
azaltmaya çalışacağını teyit etmektedir.”
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini, AB’nin anlaşmanın korunması konusunda çıkarı, sorumluluğu ve yükümlülüğü
bulunduğunu belirtmiştir. İngiltere de anlaşmaya bağlı olduğunu kaydederek dünyayı daha güvenli hâle getirmek açısından anlaşmanın önemli olduğunu vurgulamıştır. Ülke içinden çelişkili
açıklamalar gelmekle birlikte İran’da anlaşmayı
diğer ortaklarla sürdürmeyi denemek yönünde
genel bir eğilimin varlığı göze çarpmaktadır. Bu
bağlamda İran muhtemelen İngiltere, Fransa ve
Almanya ile görüşmelere devam edecek ve Avrupalıları yanına çekerek kendine karşı birleşik
bir Batı cephesinin oluşmasını önlemek isteyecektir. İran, büyük petrol ithalatçıları Hindistan,
Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerle de benzer
görüşmeler sürdürecektir.
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Diğer taraftan Tahran yönetimi, ABD’nin
baskılarını Rusya ve Çin gibi ülkelere daha fazla yakınlaşarak aşmaya çalışacaktır. İranlı yetkililerden gelen açıklamalar da İran’ın Pekin ve
Moskova ile ilişkilerini geliştirerek ABD’nin
baskısını azaltmaya çalışacağını teyit etmektedir. Bu durumda başından beri anlaşmaya bağlı
kalacaklarını tekrarlayan anlaşmanın Avrupalı
taraflarının yanı sıra Rusya ve Çin’in tavrı belirleyici olacaktır. Bu ülkelerin ABD’nin İran’a
yönelik yaptırım kararlarına uyup uymayacakları anlaşmanın sürmesinde kilit role sahiptir.
Eğer Rusya, Çin ve AB eksenlerinden biri daha
İran’ın pozisyonundan uzaklaşırsa bu ABD’nin
İran’ı daha rahat köşeye sıkıştırmasını beraberinde getirecektir. Aksi bir durumda ise İran’ın
eli güçlenecektir.

1.3. İç Politika Sonuçları
1.3.1. Müesses Nizam İçerisindeki
Gerilim
ABD’nin anlaşmadan çekilmesine rağmen
İran’ın anlaşmada kalmaya devam etmesinin
önemli iç politik sonuçları olacaktır. Nükleer
anlaşmayı ülke aleyhine savaş tehdidini ortadan
kaldırdığı ve ülkenin Venezuela gibi derin bir
ekonomik krize girmesini engellediği gerekçesiyle tarihî bir başarı olarak gören Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin anlaşmadan çekilmesiyle iç politikada bir hayli zor duruma düşecektir.
Bu sertleşmeye rağmen İran’daki bütün taraflar,
anlaşmanın diğer taraflarının tavırlarını ve olası
yeni yaptırımların kapsamını görmeden anlaşmadan çekilmeme konusundaki fikir birliğini
sürdürecektir.
İran’ın da anlaşmadan çekilmesi durumunda
iç çatışma daha kompleks bir seyir takip edebilir. Bu durumda İran’da hükûmet ve müesses nizam arasında iki durum ortaya çıkabilir.
Bunlardan ilkine göre iç ihtilaflar geçici olarak
da olsa rejimin bekası için bir kenara itilebilir.
İran’da hangi siyasi tanımlamayla tarif edilirse edilsin meşru kabul edilen bütün aktörlerin
rejim taraftarı olduğu unutulmamalıdır. Bu aktörlerin rejimin varlığına yönelen bir dış tehdit
durumunda siyasi anlaşmazlıkları bir kenara
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bırakarak ortak zeminde buluşmayı tercih etmeleri olasıdır. Özellikle de ülkedeki toplumsal
atmosferin de hararetli olduğu hesaba katılırsa
gerek muhafazakârlar gerekse de reformistler,
dışarıdan gelecek baskının içerideki açıklamalarla kışkırtılmasının ülkede aksi sonuçlar meydana getirmesinden sakınmak isteyebilirler.
Bütün bunlara rağmen müesses nizam içindeki gerilimin sertleşme olasılığını da yok saymamak gerekmektedir. Müesses nizam taraftarları hükûmeti ve özellikle Cumhurbaşkanı
Ruhani’yi ABD’ye güvenmekle suçlarken Ruhani de onları nükleer anlaşmayla elde edilen
fırsatları heba etmekle suçlayabilir. Cumhurbaşkanı, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış
yolu olarak 2018 devrim yıldönümü kutlamalarında yaptığı açıklamada dile getirdiği referandum meselesini tekrar gündeme getirebilir.
Ülkenin karşı karşıya olduğu baskı statükocuları iki farklı yönde karar almaya zorlayacaktır.
Birincisi; toplum üzerinde oluşan baskıyı dağıtmak ve alacakları her türlü kararın sorumluluğunu toplumla paylaşarak meşruiyet sorunu
yaşamamak için referandum önerisini kabul
etmek, ikincisi ise düşmanın baskısı karşısında
taviz vermemek adına Cumhurbaşkanın referandum önerisini reddederek ABD’ye güvendiği için Ruhani’yi suçlamaya devam etmektir.
Cumhurbaşkanının, müesses nizamı ABD
ile yeni durumu müzakere etmeye ya da referanduma gitmeye ikna edememesi ve müesses
nizam tarafından itibarsızlaştırmaya maruz kalması durumunda tonu yükseltmesi olasıdır. Bu
durumda da Hamenei, anayasada belirtildiği
şekillerde Cumhurbaşkanını meclis kanalıyla
siyasi yollardan ya da yargı yoluyla azledebilir.
Hükûmetin sürekli yolsuzluklarla mücadelede
ve ekonomik sorunları çözmekte yetersiz kaldığı söylemlerinin gündemde tutuluyor olması
buna kılıf olarak da kullanılabilecektir. Hükûmeti devirmek beraberinde sıkıyönetimi de
getirebilir. Zira ABD’nin İran’a karşı bu planı
devreye sokması büyük ihtimalle İran’ın bölgedeki vekillerine yönelik askerî operasyonların
eşliğinde olacaktır. Bu durum İran içerisindeki
gerginliğin boyutlarını da artıracaktır.

1.3.2. Toplumsal Tepkiler
İran’ın ABD’nin aksi yöndeki tavrına rağmen
anlaşmadan çekilmemesi yalnızca uluslararası
alanda yalnızlaşmasının önüne geçmeyecek, içerideki toplumsal tepkileri de hafifletecektir. İran
toplumu hâlihazırda temel olarak üçe bölünmüş
durumdadır: Rejim yanlıları, rejim karşıtları ve
değişimi savunan reformcu-ılımlı koalisyon. Statükocu yapının izinden giden rejim yanlısı siyasi
parti ve gruplar, hükûmetin ekonomideki başarısızlıklarını ön plana çıkararak toplumda rejim
karşıtı değil hükûmet karşıtı hoşnutsuzluklar olduğunu kanıtlamaya çalışacaklardır.
Rejim karşıtı gruplar, Aralık 2017’de patlak
veren olaylardan elde ettikleri deneyimle ekonomik ve sosyo-politik sorunları bahane ederek
benzer eylemleri tekrarlayabilecek potansiyele
sahiptir. Dış güçler ve yurt dışındaki rejim karşıtlarının da teşviki ve desteği ile tekrar ülke
genelinde eylemlerde bulunabilirler fakat eylemler devlet tarafından kontrol altına alınabilir.
Bu eylemlerin en azından kısa vadede rejimin
bekasını tehlikeye atabilecek boyutta olması
beklenmemektedir.
Reformcu-ılımlı koalisyon ise oldukça geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Reformcuların
aşırı kesimleri rejim karşıtlarını destekleyebilecek tavır sergileyebilirler. Sadece reformcu parti ve grupların otuza yakın bileşenden oluştuğu
hesaba katıldığında ana akım her ne kadar daha
rasyonel bir siyasi anlayışa sahip olsa da bunlardan azınlık bir kesim uç noktalarda durmaktadır ve rejim karşıtı gösterilere destek verebilecek geçişkenliğe sahiptir. Örneğin 2017 Aralık
olaylarında Tahran’da dar katılımlı gösteriler bu
kesim tarafından tertip edilmekteydi. Ancak reform yanlısı ve ılımlı kesim ülkedeki ana akım
toplumsal tabanı oluşturmaktadır. Ruhani hükûmetinin statükocu yapıya karşı sırtını yaslayabileceği tek dayanak bu kesimlerdir. Bu kesimler hâlihazırda ekonomik koşullar başta olmak
üzere siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlar ve kısıtlamalardan rahatsızlık duymalarına rağmen ABD’nin anlaşmadan çekilmesiyle
meydana gelecek iktisadi baskılar nedeniyle ül-

kenin daha kapalı bir rejime dönüşmemesi için
hükûmete olan desteklerini koruyacak ve onunla uyumlu hareket edecektir.
İranlı Öğrenciler Kamuoyu Araştırma Merkezi İSPA Aralık 2017 olaylarının ardından
yaptığı bir ankette halkın yaklaşık %75’nin
ülkedeki mevcut durumdan hoşnut olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte halkın %50’si
gösterilere sonuç vermeyeceğini düşünerek katılmadığını ifade ederken %31’lik bir kesim itirazların faydasız bulduğunu belirtmiştir. Ankete
katılanların %60’ı reformlarla mevcut sorunların çözülebileceğine inanırken %26’sı kaos ve
kargaşa çıkmasından korktuğunu söylemiştir.
Ankete göre %24’lük bir kesim de dış güçlerin
gösterileri kötüye kullanma riskinden dolayı
gösterilere katılmadığını belirtmiştir. Bu sonuçlar İran halkının var olan sorunlara rağmen Orta
Doğu’da yaşanan dramatik gelişmelerden ders
çıkararak ülkelerinin benzer bir duruma düşmesini istemediklerini ve önemli bir kesiminin var
olan sorunların reformlarla çözülebileceğine
inandığını göstermektedir.
İran’ın ABD’nin tavrına cevap olarak anlaşmadan çekilmesi ise ülkeyi toplumsal açıdan
kritik bir eşiğe sürükleyebilir. Hükûmetin ülke
ekonomisi başta olmak üzere siyasi, toplumsal,
kültürel ve etnik-mezhepsel sorunların hiçbirinde kayda değer bir ilerleme sağlayamamış
olmasının yanı sıra yeni ve ağır bir yaptırım
dalgasının gelmesinden dolayı reformistler arasında da kırılmalar yaşanacak ve kayda değer
bir kesim rejim karşıtı cepheye kayabilecektir.
Reformcu-ılımlı koalisyonun ılımlı kanadı ise
rejimin bekasını merkeze alarak muhafazakâr
çizgiye yaklaşabilir. Bu durum toplumdaki çok
kutupluluktan iki kutupluluğa geçişin zeminini
hazırlayabilir. Rejim taraftarları ve karşıtlarına
dönüşecek olan toplumsal dinamikler arasındaki güç ve iktidar mücadelesi de sertleşecektir.
Tabanda yaşanacak bu tarz bir kutuplaşma rejimi zor duruma sokacaktır. Zira siyasi tartışmaların seyri artık rejimin ıslahı değil tamamen değişmesi yönüne evirilirse rejimin tepkisi de aynı
oranda sertleşebilir.
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1.3.3. Siyasi Parti ve Grupların
Tepkileri
Reformcu-ılımlı koalisyonunu oluşturan
siyasi parti ve gruplarla elitlerin anlaşmayla,
ülkenin önemli kazanımlar elde ettiğine inandıkları bilinmektedir. ABD’nin anlaşmadan
çekilmesi bu koalisyonun bileşenleri ile muhafazakâr siyasi parti, grup ve elitler arasında da
çekişmelere neden olacaktır. İki taraf arasında
karşılıklı suçlamalar ve restleşmelerin yaşanması olasıdır. Koalisyon üyesi parti ve gruplar
ülkenin demokratikleşmesinin önünü tıkadıkları için statükocu yapıyı ve taraftarlarını hedef
alabilir.

“Reformcu-ılımlı koalisyonunu
oluşturan siyasi parti ve gruplarla
elitlerin anlaşmayla, ülkenin önemli
kazanımlar elde ettiğine inandıkları
bilinmektedir. ABD’nin anlaşmadan
çekilmesi bu koalisyonun bileşenleri
ile muhafazakâr siyasi parti, grup
ve elitler arasında da çekişmelere
neden olacaktır.”
Muhafazakâr çevrelerin tepkisi statükocu
yapının tutumundan farklı olmayacaktır. Ancak
taban olarak muhafazakâr camiaya ait olduğu
bilinen eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud
Ahmedinejad ve çizgisindeki siyasi akımın hedefinde hem statükocu yapı hem de hükûmet
vardır. Ahmedinejad ülkedeki gidişattan hoşnut
olmayan ve mevcut durumun yalnızca hükûmetlerin kifayetsizliklerinden kaynaklanmadığını düşünerek sistemin işleyişindeki sıkıntı
ve adaletsizliklere vurgu yapan muhafazakâr
kesimleri temsil etmektedir. Son dönemde bu
kesimin ileri gelenlerinden 300 kişinin Devrim
Rehberi’ne hitaben yazdıkları mektupta dile
getirilen hususlar, rejim karşıtlarının dile getirdikleri hususlarla birçok konuda örtüşmektedir.
Ülkenin geleceğinden duyulan kuşku, devlet ve
millet arasındaki makasın giderek açıldığının
tespiti ve sistemin mevcut yapısı içerisinde devrimin ideallerini gerçekleştirmeye olan inancın
zayıfladığına olan ifadeler, ülke içi ve dışındaki
rejim karşıtlarının dile getirdikleri eleştirilerler
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büyük benzerlik taşımaktadır. Ahmedinejad çizgisi, bu dönemde hem hükûmete hem statükocu
yapıya eleştirilerini dile getirmeye devam edecektir. Ancak iktidarı döneminde muhaliflerine
uyguladığı baskıdan dolayı bu kesim nezdinde
bir inandırıcılığı olmadığı gibi rejim tarafından
da her an hapse atılma veya ev hapsine alınma
durumu vardır.
İran’ın anlaşmadan çekilmesi siyasi gruplar bağlamında hükûmetle müesses nizam arasındaki ilişkilere benzer sonuçlar doğurabilir.
İranlı reformcular, 90’ların sonlarından itibaren
İslam Cumhuriyetini ‘içeriden’ demokratikleştirmeye çalışan İran rejiminin bir fraksiyonudur.
İran siyasetinin geleneksel düzeni, Orta Doğu’daki son kargaşa ve Tahran üzerinde devam
eden baskı sonucu büyük değişime uğramıştır.
Hamenei, 2009 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestoların
Batı tarafından rejimi devirmek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak için tasarlandığını iddia ederek
İslam Cumhuriyeti’ne karşı tek alternatifin kaos
olduğunu ileri sürmüştür. Hamenei’nin bu iddiası, 2011 “Arap Baharı” ile birlikte bölgenin bir
şiddet dönemine girmesinin ardından pek çok
İranlının sistemi zayıflatacak herhangi bir siyasi eyleme katılma motivasyonunun kırılmasıyla
daha da güç kazanmıştır.
Rejime bir siyasi alternatifin yokluğunda ve
bir ayaklanmanın demokratik sonuç doğuracağına dair güvencenin bulunmadığı bir ortamda
İran’da reformcu muhalefet, mevcut sistemi
İran’ın toprak bütünlüğünün korunması için
de tek seçenek olarak kendi tabanına sunmuştur. Ruhani hükûmetinin halka verdiği sözler
ve nükleer anlaşmadan beklenen sonuçlar gerçekleşmeyince halkın son umut olarak gördüğü
“itidal” söylemi de tükenmiştir. 2009 gösterileri
sonrasında tutuklanarak yıllarca hapiste kalan
ve reformcu hareketin önemli isimlerinden olan
Mustafa Taczade’ye göre “Çatışmaları engellemek ve İran’ın Suriye’ye dönüşmesine izin
vermemek reformcuların görevidir.” Reformcu
hareketin önemli stratejistlerinden Hamit Rıza
Celayipur ise 2017 Aralık olaylarına işaret ederek “Bu gibi protestolar İran’ı tahrip ederek
ülkeyi Afganistan’a dönüştürebilir.” demiştir.

2009 yılında haklarını sokakta arayan halka,
2017’de “hakkın sokakta aranamayacağını” ifade eden Abbas Abdi gibi reformcular, gösterilerin “irrasyonel olduğunu” ileri sürmüşlerdir.
Reformist Politikalar Belirleme Yüksek
Konseyi’nin eski üyesi Abdullah Nasırî’nin ifade ettiği gibi reformcuların kitlesel gösterilere
ve dış tehditlere bakış açısı daha net kendini
gösterecektir. Nasırî, uluslararası düzenin İran
rejimini devirmeye çalıştığına inandıklarını ve
başıboş itirazları destekledikleri takdirde yıkımın muhtemel olduğunu ileri sürmüştür. Bütün
kesimlerin bu enkaz altında kalacağını ifade
eden Nasırî, reformcuların “devrim kuşağından” oldukları için rejimin ne şekilde olursa
olsun muhafaza edilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizmiştir. Buna göre reformcuların
kriz durumunda ve kitlesel itirazlar baş gösterdiğinde rejimi muhafaza etme reaksiyonu deneyimlenmiştir. Ancak mevcut duruma karşı olan
halkla bağları giderek yıpranan reformcular,
kendi tabirleriyle “söylem[sel] krize” girmiş ve
yeni bir söylem üretme kapasitelerini tüketmiş
bulunmaktadır.

1.3.4. Rejim Karşıtı Gruplar
ABD’nin anlaşmadan çekilme kararına rağmen İran anlaşmada kalsa dahi Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ), onun öncülük ettiği ve siyasi bir çatı vazifesi gören Milli Direniş Konseyi
(Şura-yi Milli-yi Mukavemet) ve Devrik Şah’ın
oğlu Rıza Pehlevi’nin önderliğindeki saltanat
yanlıları, ABD’den gelecek karar sonrası İran
sokaklarını tahrik etmeye çalışabilir. Bu çağrıların ülke içerisinde belli kesimler üzerinde etkisi
olsa da İran toplumunun geniş kesimi bu çağrıları dikkate almayacaktır. Genel anlamda yurt
dışındaki rejim karşıtı grupların bu dönemde ülkenin geleceğinde etkili olabilme ihtimalleri bir
hayli düşüktür.
İran’ın anlaşmadan çıkarak nükleer programına geri dönmesi ise bu grupları daha da hareketlendirecektir. 2000’lerin başında İran’ın
nükleer projesini uluslararası kamuoyuna sızdıran HMÖ başta gelmek üzere rejim karşıtı
grupların İran’da rejim değişikliği için çeşitli
faaliyet ve hazırlıklar içerisinde oldukları bi-

linmektedir. Ancak aralarındaki ideolojik zıtlıklar bu grupların bir çatı altında toplanmasını
imkansızlaştırmıştır. Örneğin HMÖ gibi silahlı
bir örgüt ile silahlı Kürt gruplar rejim karşıtı olmalarına rağmen yan yana gelememektedir. Var
olan bütün gruplar arasında İran’daki mevcut
rejime en tavizsiz husumeti HMÖ sergilemektedir. Millî Direniş Konseyinin toplantılarına
ABD ve çeşitli ülkelerden üst düzey katılımlar
yapılmaktadır. Bununla birlikte kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmediği müddetçe, ülke
içerisinde ekonomik baskıların tetikleyeceği
ayaklanmalarda tabandan yoksun bu grupların
etkin rol oynaması mümkün değildir. Ne var ki
yeniden nükleer programına başlamış bir İran’a
karşı ABD’nin şahin kabinesinin bu gruplara
daha etkin destek vermesi mümkündür. İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 30 Nisan
2018’de yaptığı basın toplantısında İran’ın her
zaman bir nükleer silah programının olduğuna
dair kanıtlar bulduklarını iddia etmesi İran’ın
bu noktada sıkıştırılabileceğini göstermektedir. Anlaşmadan çekilme kararını açıklarken
Trump’ın da Netanyahu’nun konuşmasına atıfta bulunması dikkat çekmiştir. HMÖ’nün ülke
içinden daha fazla ve ikna edici belge sızdırarak bu uluslararası kampanyaya katkı sağlaması
olasıdır.

1.3.5. Etnik ve Mezhepsel
Mücadele Veren Örgütler
80 milyon nüfusa sahip İran’ın etnik-dinî
azınlıkları ülkenin en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Bu özellik, İran siyasal yaşamında
etkili olduğu kadar yabancı devletlerin İran politikasında da öne çıkmaktadır. Ülkedeki başat
etnik azınlıklar Azerbaycan Türkleri, Kürtler,
Lorlar, Araplar, Kaşkayiler, Beluçlar, Türkmenler, Gilekiler ve Mazeniler’dir. Azınlıklara ilişkin en dikkat çekici nokta büyük oranda
ülkenin sınır bölgelerinden yaşıyor olmalarıdır.
Bunların arasından Azerbaycan Türkleri, Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Beluçlar’ın örgütlü
güçleri bulunmaktadır. Bu gruplardan Kürtler,
Beluçlar ve Araplar’ın silahlı örgütleri de bulunmaktadır. En büyük etnik azınlık olan Azerbaycan Türklerine ait siyasi teşkilatlar ise silahlı
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mücadele yürütmemektedir. Bazı etnik taleplere
sahip olan Lorların ise örgütlü bir yapısı yoktur.
Etnik azınlıklara mensup siyasi gruplar, devlete
karşı muhalif ya da silahlı mücadele yürüttükleri
için ülkede yasaklı durumdadır ve faaliyetlerini
yurt dışında yürütmektedirler. Silahlı örgütler
ise sınır bölgelerinde etkindir. İran’daki etnik
azınlıkların merkezî iktidara yönelik tutum ve
tepkisini kendi ideolojileri çerçevesinde yürüttüğü ve diğer siyasi gruplardan bağımsız olarak
ortaya koyduğu görülmektedir.
ABD’nin anlaşmadan çekilmesini müteakip
İran’a karşı daha sert bir pozisyon almaması
durumunda İran’daki etnik-mezhepsel muhalif
grupların harekete geçmesi beklenmemektedir.
Etnik ve mezhepsel mücadele yürüten silahlı
grupların bu dönemde ülke içerisinde birtakım
eylemler gerçekleştirme olasılığı yüksek olmakla birlikte bunlar hitap ettikleri bölge halkları nezdinde bir etki meydana getirmeyebilir.
Kürdistan, Ahvaz ve Sistan-Beluçistan gibi
ülkenin farklı etnik ve mezhepsel unsurlarına
sahip bölgeler ekonomik olarak da geri kalmış
olmalarına rağmen bölge halklarının silahlı mücadele yürüten örgütlere geniş tabanlı destek
vermeyi tercih etmemesi kuvvetle muhtemeldir.
Bölge halklarının etnik ve mezhepsel talepleri
ve rejimin kimi uygulamalarına yönelik tepkileri bazen gösterilere neden olmaktadır. Ancak
bu gösterilerin silahlı örgütlere desteğe dönüşme ihtimali düşüktür. Bunun en bariz örneği 6
Kürt örgütünün Cumhurbaşkanlığı ve meclis
seçimlerinde halkı boykota çağırmalarına rağmen o bölgelerde seçimlere geniş katılımın görülmesiydi. Söz konusu örgütler ülke içerisinde
bazı eylemler gerçekleştirebilir ve İran da buna
sadece ülke içerisinde değil ülke dışında da
karşılık verebilir. Örneğin bu bağlamda son dönemlerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY)
bölgesinde İran Kürdistan Demokrat Partisinin
bazı komutanlarının suikastlarla ortadan kaldırılmış olmasında ve Hollanda’da Ahvaz Kurtuluş Hareketi lideri Ahmet Nisi’nin de aynı
akıbete uğrayışında İran’ın etkisi olduğu söylenmiştir.
İran da anlaşmadan çekilir ve ABD, İran rejimini yıkmak için düğmeye basarsa durum fark16 iramcenter.org

lılaşabilir. Böyle bir durumda ülkedeki genel
ekonomik zorluklarının yanı sıra bölgesel ve etnik sorunlarla da karşı karşıya olan bu grupların
merkezî iktidara karşı harekete geçmeleri uzak
bir ihtimal olmayacaktır. Buradan yola çıkarak
İran’a karşı siyasi-ekonomik müdahale yapacak
güçlerin etnik azınlıklar üzerinden ülkeye baskı yapmak istedikleri de aşikardır. Bu noktada,
İran’a karşı yapılacak müdahalenin İran’dan
büyük tavizler koparmaya mı yoksa siyasi rejimi değiştirmeye mi yönelik olduğu önemlidir.

2. ABD’NİN İRAN’I ASKERÎ
OLARAK HEDEF ALMASI
2.1. İran’ın Bölgedeki Vekillerine
Karşı Operasyon
ABD’den gelen mesajlar İran’a karşı tavrın
gittikçe sertleşebileceğini göstermektedir. Her
ne kadar düşük bir olasılık olsa da bu sertliğin
askerî bir operasyona dönüşme riski bulunmaktadır. Bu durumda öne çıkan olasılık ABD ve
müttefiklerinin İran’ın sınır dışındaki etkisini
kırmaya yönelik operasyon düzenlemesidir. Bu
seçenek ABD’ye İran’ın ana karasına doğrudan
müdahale yapmasına nazaran birçok açıdan
avantaj sağlayacaktır. Öncelikli olarak böyle bir
savaşın başlatılmasında BMGK kararının çıkarılmasına ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu da var
olan çatışma bölgelerindeki savaşları sürdürme
şeklinde olacağı için herhangi bir uluslararası
hukukun ihlalinden söz edilemeyecektir.
ABD’nin bu stratejisinin önemli bir ayağını
İran’ın sınırları dışındaki faaliyetlerine yönelik
mücadele oluşturacaktır. Bunlar Suriye’deki
Şam rejiminin yanında savaşan Devrim Muhafızları Ordusu komutanlığındaki Şii milisler ve
Hizbullah olacaktır. İran’ın kontrolündeki bazı
Haşdi Şabi bileşenlerinin on binlerce silahlı milisi bulunmaktadır. ABD bu operasyonda muhtemelen tek başına hareket etmeyecek ve bölgeden ve bölge dışından ABD’nin politikalarını
destekleyen ülkeleri dâhil etmeye çalışacaktır.
DEAŞ’a karşı ABD liderliğindeki koalisyon
güçleri, misyonunu ve görevini revize ederek
ABD’nin yeni hedeflerine yönelik iş birliği
yapabilirler. ABD ve koalisyon güçleri çerçe-

vesindeki operasyonlar yine hava kuvvetleri
aracılığıyla yapılmaya çalışılacaktır. İran vekillerine karşı savaş, özellikle nokta vuruşlarıyla
yapılacak ve milislerin karargahlarını ve askeri
kamplarını vurmak için savaş uçakları, İHA’lar
ve denizden ve denizaltılardan atılan füzeler
kullanılacaktır.

“İran’ın kontrolünde Irak, Lübnan,
Yemen ve Suriye gibi ülkelerde toplam 200.000 yakın Şii milisin olduğu
bilgisi üzerinden hareket edilirse
ABD, bunlara yönelik operasyonlarını aşamalı olarak sürdürecektir.
Operasyonun ilk olarak Suriye’den
başlaması beklenebilir.”
İran’ın kontrolünde Irak, Lübnan, Yemen
ve Suriye gibi ülkelerde toplam 200.000’e yakın Şii milisin olduğu bilgisi üzerinden hareket
edilirse ABD, bunlara yönelik operasyonlarını
aşamalı olarak sürdürecektir. Operasyonun ilk
olarak Suriye’den başlaması beklenebilir. Suriye’de İran’a bağlı veya İran’la sıkı ittifak içerisinde birçok silahlı grup mevcuttur. Bunlardan
en organize olanı Hizbullah’tır. Hizbullah’ın
Suriye’de 8.000 civarında milisi bulunmaktadır.
Hizbullah’ın elinde 10-500 kilometre menzilli
100.000’e yakın çeşitli füze ve roketler vardır.
Bunların önemli bir kısmı eskimiş olsa da Hizbullah İran’dan yeni silahlar almaktadır. İran
son yıllarda GPS güdümlü 150 kilometre menzilli “Raad” füzelerinin seri üretimi yapmaktadır. İran bu füzeleri kendi güney kıyı bölgelerine
ve savaş uçaklarına yerleştirdiği gibi Suriye ve
Lübnan’daki Hizbullah’a da vermektedir. Bunu
Suriye üzerinden ayda 100 uçuş yaparak hava
yoluyla yapmaktadır.
Söz konusu güçlere DMO komutanlığı altındaki yabancı Şii grupları da eklemek gerekir.
Bunlar Afgan mültecilerden oluşan Fatimiyyun
Tugayları ve Pakistanlı mültecilerden oluşan
Zeynebiyyun Tugaylarıdır. Fatimiyyun Tugaylarının toplam milis sayısı 18.000’e yakındır.
Bunların 3.000 ila 5.000’i Suriye’de savaşmaktadır. Zeynebiyyun Tugaylarının da birkaç bin
kişilik milis gücü bulunmaktadır. Suriye’de ayrıca Irak Şii gruplarının Suriye şubesi işlevini

gören “Livaü’l-Zülfikar” ve “Livaü Esaddullahi’l- Galib” gibi gruplar, Suriye vatandaşı Şiilerden oluşan Suriye İslami Direnişi ve Suriye
Ulusal Savunma Kuvvetleri gibi 100.000’i bulan
Şii örgüt mevcuttur. Bunlar dolaylı olarak İran’ın
etkisi altındayken Suriye’deki yaklaşık 30.000
Şii milis doğrudan İran’ın kontrolündedir.
ABD ve koalisyon güçleri İran’a bağlı veya
İran etkisindeki Şii milislerin tamamını hedef
almayacaktır. Öncelikli olarak ABD hedefine
Suriye’de imha etmek istediği isim listesi üzerinden komutan ve üst düzey yöneticileri koyacaktır. Bu yöntem belli bir misyondan ziyade
zorunlu olarak savaşa katılan ve askerî eğitimi
zayıf olan Şii milislerin savaşma motivasyonunu kıracaktır. Parçalı bir yapıdan oluşan, bazıları dolaylı olarak İran’la ilişki içerisinde olan
gruplar DMO’dan uzaklaşmaya başlayacaktır.
Öncelikle İran ve Hizbullah’ın Suriye’deki varlığından en fazla rahatsız olan İsrail ve
ABD’nin diğer müttefikleri İran’ın ve Şam rejiminin kontrolünde olan yerleri ayrım yapmaksızın ateşe tutacaktır. İsrail’in yanında Suudi
Arabistan’ın da ABD’ye geniş destek vermesi
olasıdır. Öncelikli olarak gerektiğinde Suriye’nin güney sınırına kara birlikleri konuşlandırılabilir. Bu devletler gerekirse ABD’yle ortak
operasyonlara katılacaktır. Aynı zamanda ABD,
Şam rejimine kendi güçleriyle İran milisleri arasına mesafe koymaya zorlayacaktır.
Suriye cephesini korumaya çalışacak olan
İran bütün kaynaklarını o bölgelere yöneltmeye çalışacak ve Irak’ta kendisine bağlı milisleri
tekrar organize ederek Suriye cephesine sürmeye çalışacaktır. İran sadece cephe çatışmalarıyla
sınırlı kalmayıp söz konusu gruplar üzerinden
ABD’nin müttefiklerine yönelik de asimetrik
saldırılar düzenleyecektir. ABD ise İran’ın bu
planlarını engellemek için İran’ın Suriye’yle
olan bütün ulaşım ve iletişim bağlarını kesmeye çalışacaktır. Öncelikli olarak İran’dan Suriye’ye gelen ve silah sevkiyatı yaptığı öne sürülen uçakların tamamını hedef alacaktır. İkincisi,
Irak-Suriye sınırını tamamen kapatacaktır. Bunu
PYD üzerinden yapacaktır. Belki de Ürdün kara
birlikleri de devreye sokulacaktır. İran’la bağlantılı Haşdi Şabi gruplarının Suriye’yle iletişimi kesilecektir.
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2.2. ABD’nin İran’a Sınırlı
Operasyonu
Özellikle İran’ın nükleer anlaşmadan çıkması durumunda güç kazanacak bu senaryoya göre
ABD yönetimi doğrudan İran’a karşı askerî güç
kullanmaya karar verecek olursa bu sınırlı bir
operasyon olacak ve ABD muhtemelen bu operasyonu da müttefikleriyle beraber yapacaktır.
İşgale dayalı bir savaş ise ihtimal dışı görünmektedir. Tahran’ın güneyindeki Natanz, Kum
kentindeki Fordo, ülkenin batısındaki ağır su
reaktörü tesisi Arak ve İsfahan’daki uranyum
dönüştürme tesislerinin ilk hedefler arasında
bulunma olasılığı yüksektir.

“İran’ın ABD saldırılarına cevap
vermesi durumunda ABD’nin sonraki
hedefi kritik askerî üsler ile stratejik
öneme sahip ekonomik tesisler olacaktır. Bu tesislere saldırının amacı
orta ve uzun vadede İran ekonomisini çökertmektir.”
İran’ın ABD saldırılarına cevap vermesi durumunda ABD’nin sonraki hedefi kritik askerî
üsler ile stratejik öneme sahip ekonomik tesisler olacaktır. Bu tesislere saldırının amacı orta
ve uzun vadede İran ekonomisini çökertmektir.
Çatışmanın büyümesi ve kapsamını genişlemesi
hâlinde İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızlarının bütün varlığı hedef alınacaktır. Saldırılarda İran ordusunun zayıflatılması rejimin
çevre üzerindeki denetim yeteneklerini kaybetmesine neden olacaktır. Böylesi bir ortamda
doğacak ekonomik, sosyal ve etnik kargaşa rejimin sarsılmasına ve meşruiyetini yitirmesine
neden olabilecektir.
Askerî güç kullanımına karar verilmesi hâlinde İran’da hedef olabilecek, stratejik öneme
sahip birçok ekonomik tesis bulunmaktadır.
Bunlar öncelikle petrokimya tesisleri, enerji ve
boru hatları, iletişim ağları ve ulaşım imkânları,
liman ve havaalanlarından oluşmaktadır. Saldırıdan amaç ülkenin ekonomik altyapısını çökertmek ve halkın yönetime olan güvensizliği
ile öfke ve kızgınlığı derinleştirmek olacaktır.
18 iramcenter.org

ABD ve müttefiklerinin İran’a karşı sınırlı
müdahale seçeneğini devreye sokması hâlinde
İran, bu duruma büyük olasılıkla karşılık vermeye çalışacaktır. Coğrafi uzaklık, iki ülke arasındaki teknolojik orantısızlık ve askerî gücün
dengesizliği gibi faktörler, İran’ın ABD karşısında güç kullanım alanını oldukça sınırlamaktadır. Dolayısıyla İran’ın ABD açısından stratejik öneme sahip olan Basra Körfezi ve Hürmüz
Boğazı gibi bölgelerde ABD’nin çıkarlarını hedef alacağı düşünülebilir. Suriye’den Yemen’e,
Lübnan’dan Irak’a, Washington ile Tahran yönetimi için çok fazla çatışma alanı mevcuttur.
İran, kontrol ettiği on binlerce milis gücünü
ABD’nin bölgedeki çıkarlarına yöneltebilir.
İran’ın özellikle Suriye savaşına dâhil olmasından beri bölgede artan politik ve askerî nüfuz
alanı dikkate alındığında Orta Doğu’daki ABD
çıkarlarına ve müttefiklerine önemli ölçüde hasar vermesi kuvvetle muhtemeldir.
Böyle bir senaryoda İran, Körfez’deki ABD
güçlerine karşı yoğun, kombine silahlı saldırılar
başlatabilir. Amerikan askerî üsleri, Basra Körfezi’nde ya da başka yerlerde bulunan Amerikan
uçak gemileri muhtemel ilk hedefler olacaktır.
ABD’nin bölgedeki çeşitli üsleri de füzelerle
hedef alınabilir. İran, dünyanın dört bir yanındaki ABD tesislerine terör saldırıları düzenleyebilir ya da ABD’nin bölgedeki müttefikleri ve
İsrail’e yönelik hedeflere saldırarak Körfez’de
büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını aksatarak dünya petrol piyasalarını sarsabilir. Husileri kullanarak Babül Mendep Boğazı’nda ve bölgedeki
ABD kuvvetlerine ve üslerine karşı misilleme
faaliyetlerinde bulunabilir. Kendisine bağlı vekil grupları bölgedeki ABD kuvvetlerine doğru daha agresif bir şekilde yönlendirebilir. Bu
anlamda Irak ve Suriye, İran’ın ABD güçlerine
yönelik misilleme saldırıları düzenleyebileceği
diğer alanlar olarak öne çıkmaktadır.
ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin hemen ardından 2003-2005 yıllarında Mehdi Ordusuna
bağlı Şii milis grupların ABD ordusuna verdiği
ağır kayıplar akıllardadır. İran’ın vekil güçleri
aracılığıyla bölgedeki etkinliğini ve caydırıcılığını 2003-2005 yıllarına göre artırdığı göz önü-

ne alınırsa bölge ve ABD’ye ödeteceği bedel
daha büyük olacaktır. Bu aşamaya gelindiğinde
ABD, elbette İran’ın askerî altyapısının çoğunu
tahrip edecek büyük bir askerî harekâtla cevap
vermekten kaçınmayacaktır. Bu da ABD’nin
Orta Doğu’da daha saldırgan bir İran ile mücadele etmek için daha büyük ve kalıcı bir askerî
varlığa ihtiyaç duyması anlamına gelmektedir.
Bu senaryo İran açısından ölümcül bir sonuç
doğuracağı gibi ABD için de maliyeti oldukça
yüksek bir seçenektir.

Sonuç
ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi
mevcut küresel ve bölgesel belirsizlikleri artırmıştır. Çekilme kararının ne tür bir büyük
planın parçası olduğu ise henüz belli değildir.
Her ne kadar Washington’daki karar alıcılar
arasında İran’da bir rejim değişikliği isteyenlerin sayısı az olmasa da şu aşamada kesin olan
husus, ABD’nin en azından İran’ı etkisizleştirmek konusunda kararlı olduğudur. Bu durum
orta vadede İran’ı, siyasi çıkarlarıyla ekonomik
olanlar arasında bir ayrım yapmaya itecektir.
Eğer İran bölgesel nüfuzunu korumak isterse
bunun için önemli ekonomik bedeller ödemek
durumunda kalacaktır. İran’ın ekonomik riskleri bertaraf etmek için geri adım atmasının da
sonuçları olacaktır. Uluslararası baskı karşısında son yıllarda önemli tavizler verdiği görülen
İran, içeride de geniş bir reform baskısıyla karşı
karşıya kalabilir. Gerek ilerleyen yaşı itibariyle
Devrim Rehberi Ali Hamenei sonrasına ilişkin
projeksiyonlar gerekse de 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İran’ın önümüzdeki dönemlerde
ülke içinde de önemli gelişmelere sahne olabileceğini göstermektedir.

gerilimleri ve en önemlisi ekonomik sorunları
İran’ı yeni bir uluslararası baskı karşısında kırılgan hâle getirmektedir. Dolayısıyla İran, diplomatik girişimlere kapıları kapatmayacaktır. Son
kertede belirleyici olansa gerek ABD’de gerekse de İran’da aşırılık yanlısı grupların süreci
içinden çıkılmaz bir hâle sürükleme riskidir.
Bu nedenle ABD’nin 90 ve 180 gün vadelerde
devreye sokacağı yaptırımların ardından İran’ın
vereceği ilk tepkiler hayati önemdedir. Şayet
İran, nükleer anlaşmanın diğer taraflarla devamı yönündeki iradesini sürdürürse bu diplomasiye açılan bir kapı olarak değerlendirilecektir.
İran’ın bu yaptırımlara nükleer programına tekrar başlayarak karşılık vermesiyse krizi daha da
tırmandıracaktır.

Artan baskı karşısında İran’ın bölgede daha
da agresifleşmesi riskli sonuçlar doğuracaktır.
Bu riskleri gerek ortaya çıkarması muhtemel
bölgesel istikrarsızlık gerekse de ekonomik zararlar nedeniyle almak istemeyen Türkiye, sorunun diplomatik yollarla çözümünde ısrar etmelidir. İran’ın Türkiye ve diğer devletlerin ön ayak
olacağı diplomatik girişimler karşısında sergileyeceği tavır ABD-İran geriliminin seyrini doğrudan etkileyecektir. Bölgesel konumu, iç siyasi
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Notlar

Abd’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi ve Olası Senaryolar

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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