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‹RAN SADECE ‹RAN DE⁄‹L!
Temel DEM‹RER

*

“Deneyim, bir gözlüktür,
onlar›n sayesinde ikinci defa
daha iyi görürüz.”1
‹ran’› konuflmak; asl› sorulursa, sadece ‹ran’› konuflmak de¤il, ‹ran’la Ortado¤u’nun, Ortado¤u’yla da dünyan›n iliflki ve denge(sizlik)lerinden söz etmektir.
Gerçekten de Cemil Ertem’in, “‹ran’da olan bitenleri ‹ran’da olup bitecekmifl
gibi konuflmamak gerekiyor”; Nuray Mert’in, “‹ran mevzusu sadece ‹ran’la ilgili
de¤il,” kayd›n› düfltükleri kapsamda saptanmas› gereken ilk özellik birden çok
‹ran’›n varl›¤›yken; ikincisi de ‹ran denince ayn› dili konuflmuyor oldu¤umuz. Evet,
herkes kendi “gördü¤ü ‹ran”, “kendi ‹ran’›n›” anlat›yor...

Bir dünya sorunu oldu¤u ve söz konusu iki özelli¤i unutulmadan ele al›nmas› gereken ‹ran’›n 2009 Haziran’› sonras›nda yaflad›klar›, bir “son”un bafllang›c›
oldu¤u kadar, bir “bafllang›c›n” da sonu niteli¤indedir.
Bütün iflaretler ‹ran’da seçim sonras›nda yönetim ile muhalefet cephesi aras›ndaki mücadelenin önemli bir saflaflmay› devreye soktu¤unu gösteriyor.
‹ran’da olup “biten”ler, ya da daha do¤rusu bitmeyenler için rivayet muhteliftir: Kimileri ‹slâm devriminin içerden çürümeye bafllad›¤›ndan söz ederken; kimileri de ‹slâm devriminin komuta kademesindeki anlaflmazl›¤›n açt›¤› çatlaktan
özgürlük isteyenlerin nefes almak için bafllar›n› uzatt›¤›na dikkat çekiyorlar.
Kim ne derse desin; sonuçta ‹ran’da bir fleyler oldu, oluyor derken; cin flifleden ç›kt›…
Ergin Y›ld›zo¤lu’nun deyifliyle, “‹ran’da 19-21 Haziran aras›nda bir ‘fley’ oldu. Ne oldu¤unu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü olan› ‘tan›mlayacak’ ‘özne’ henüz flekillenmedi.”
* Araflt›rmac›, yazar.
1 Henrik ‹bsen.
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‹ran flekillenmenin yollar›yla birlikte, kendini de ar›yor… Hem de 1967’de
evinde göz hapsindeyken ölen eski ‹ran Baflbakan› Muhammed Musadd›k’›n 46
y›l önce söyledi¤i gibi: “Diktatörlü¤ün gölgesi alt›ndaki bir ülkenin gidebilece¤i
hiçbir yer yoktur”!
Ancak bu kendili¤inden veya kolay de¤ildir. John Kemp iyi analiz etmifl: Bat›’n›n ‹ranl›larla ifli zor...
Bu zorlu¤un bafl›nda yer alan esas soru(n) da, “at gözlü¤ü”nden malûl
ABD’nin emperyalist politika ve emelleri…
Öyleyse soruna buradan bafllamak yerinde olur…
I. AYRIM: ABD’N‹N ‹RAN POL‹T‹KALARI
“Havuç/sopa” denkleminde somutlanan ABD’nin ‹ran politikalar› fliddet yan› a¤›r basan bir tahteravalliyi and›r›r…
ABD Savunma Bakan› Robert Gates, ‹ran’a askerî sald›r› seçene¤ini dikkate
almas› için Baflkan Barack Obama’y› uyar›p, ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton
ise ülkeye yeni yapt›r›m getirilmezse bölgesel savafl ç›kabilece¤inin alt›n› çizerken; Gates’in Ocak 2010’da Beyaz Saray’a gönderdi¤i bilgi notunda ‹ran’›n
nükleer program›yla ilgili sald›r› seçene¤ine kap› açan telkinlerde bulunur; özel
askerî operasyonlara baflvurulmas› tavsiyesini dillendirir…
Seyid Zehra, “… ‘The New York Times’ gibi bir gazetenin ABD’yi ‹ran’a sald›rmaya ça¤›ran bir makale yay›mlamas›, savafl seçene¤inin ABD vitrinine ç›kar›lmas› anlam›na geliyor,” derken; Ha’aretz gazetesine göre de, ABD yönetimi2

nin, “her seçenek masada” vurgusu çok fley anlat›yor…
Çünkü ‘The Washington Post’ ile ‘The New York Times’, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki Arap ülkelerini ‹ran’a karfl› korumak için bugüne dek görülmedik boyutta silahland›rma çabalar›na h›z verdi¤ini yazd›.
Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs’in, ‹ran’›n nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak bir sonraki aflaman›n haz›rl›klar›na bafllad›klar›n› aç›klad›¤› kesitte ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton, sekiz y›ld›r müzakerelere kat›lmamalar›n›n ifle yaramad›¤›na dikkat çekerek, ‹ran’›n nükleer program›nda geri ad›m atmamas› hâlinde Körfez ülkelerine “savunma flemsiyesi” oluflturmalar› için destek olacaklar›n›
söyledi.
“Sertlik” ABD politikalar›n›n bir yan›; ötekiyse, Satig Nureddin’in, “‹ran’a yeni yapt›r›m için bast›ran ABD, rejimi zora sokarak muhalefete kan vermek istiyor.
2 Seyid Zehra, “‹ran’a Sald›r› Kampanyas› New York Times’ta Bafllad›”, Ahbar El Haliç, 29
Aral›k 2009.
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Zira ABD sald›r› yoluyla rejim de¤iflikli¤ini tercih etmiyor,” diye formüle etti¤i
3

fley…

ABD’nin ad›na “diplomasi” denilen bu yöntemi de fliddetin, kendisi ya da biçimlerinden birisidir…
Obama da söz konusu biçimin “Truva At›”d›r; hepsi bu…
Çünkü Tar›k Ali’nin, “Obama gerçek anlamda bir görüflmenin önünü açmadan ‹ran’› hedef alan birçok yapt›r›m dikte etmeye devam ediyor. Bence biraz kulland›¤› dili yumuflatt› ama Bush’un izledi¤i siyaseti uyguluyor,” diye tarif etti¤i temelde, Obama’n›n ‹ran stratejisi, Bush döneminde oldu¤u gibi, ‹ran’› içinden vurmaya, zay›flatmaya ve rejimi de¤ifltirmeye çal›flmak, bu mümkün olmad›¤› takdirde de askerî müdahaleye baflvurmakt›r.
Sözü edilen olas› müdahalenin koçbafl›ysa, Siyonist ‹srail zorbal›¤›d›r…
I.1) S‹YON‹ST SALDIRGANLIK
‘Ha’aretz’ gazetesinin, ‹srail D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Danny Ayalon’dan,
“Dünya, ‹ran’›n nükleer program›na karfl› birlefliyor ve BM Güvenlik Konseyi’nin
yapt›r›mlar›n› görece¤iz. ‹ran rejiminin dünyay› tehdit etti¤ine iliflkin, ABD, Rusya
ve Çin aras›nda da ittifak var,” sözlerini aktar›rken; ‹ran’daki rejimin düflmesinin
beklendi¤ini ifade etti¤i tabloda; ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton, 16 Mart
2010 tarihli aç›klamas›nda, ‹srail’in güvenli¤inin kendileri için önemli oldu¤una
vurgu yaparak iki ülke ve halklar› aras›nda yak›n, sars›lmaz iliflki oldu¤unun alt›n› çizmektedir.
Sami Surufl’un, “‹ran, maruz kalabilece¤i sald›r›n›n ABD de¤il de ‹srail’den
gelmesini temenni ediyor. Zira ‹srail’in dünyadan destek bulmas› daha zor,” de4

di¤i koflullarda Ayetullah Ali Hamaney’in Devrim Muhaf›zlar›’ndaki temsilcisi
Müçteba Zülnur, ‹srail’in olas› sald›r›s›na yan›tlar›n›n “sert olaca¤›” uyar›s›n› dillendirip, “Düflman kötü talihini ‹ran üzerinde denemeye kalkarsa füzelerinin daha tozu inmeden ‹ran balistik füzeleri Tel Aviv’in kalbine iner,” diye hayk›r›yorsa
da; “Biden’›n ‘‹srail ‹ran’› vurmak isterse ABD’nin engel olmayaca¤›’na dair aç›klamas› bölgeyi hareketlendirdi.”

5

Evet, evet “gerçek terörist”, Siyonist sald›rganl›kt›r!
3 Satig Nureddin, “ABD ‹ran’› Silahla De¤il, Muhalefetle Vurma Peflinde”, Sefir, 17 fiubat
2010.
4 Sami Surufl, “‹ran’›n ‘Tercihi’ ‹srail”, Hayat, 15 Temmuz 2009.
5 Halil El Enani, “Biden’›n Aç›klamas› Sonras› Araplar Diken Üstünde”, Vatan, 8 Temmuz
2009.
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Örne¤in ‹ran nükleer program› yüzünden yeni yapt›r›mlarla köfleye s›k›flt›r›lmaya çal›fl›l›rken, 11 Amerikan ve bir ‹srail gemisinin Süveyfl Kanal› üzerinden
K›z›ldeniz’e geçmesi dikkat çekti.
‘The Times’a aç›klamas›nda bir yetkili, “‹srail, ‹ran’a yönelik sald›r›n›n zorluklar›na karfl› haz›rl›k için zamana ciddi yat›r›m yap›yor. Bu manevralar, ‹srail’in
tehditlere yan›t verece¤i konusunda ‹ran’a bir uyar›d›r,” derken; ‹srail Baflbakan›
Benyamin Netanyahu’nun ulusal güvenlik dan›flman› Uzi Arad da, Tahran’›n nükleer program›na karfl› BM yapt›r›mlar›n›n ifle yaramayaca¤›n› ve eninde sonunda
‹ran’a sald›r›n›n kaç›n›lmaz olaca¤›n› söylerken, Obama’n›n askerî seçene¤e
meyletti¤inden söz ediyor.
I.2) ABD PATENTL‹ AÇMAZ: YAPTIRIM

ABD (ile Siyonist ‹srail) sald›rganl›¤› ihtimalinin bir parças› da ABD patentli
yapt›r›m uygulamas›d›r!
Tar›k El Humeyid’in, “Uluslararas› ba¤lamda tecrit edilen ve ciddi bir iç krizle bo¤uflan ‹ran rejimi, yaral› bir aslan gibi ‘ölebilir’ veya büyük bir hata yapabilir,” diye betimledi¤i tabloda BM Güvenlik Konseyi’nin ‹ran’a karfl› yapt›r›m
6

paketi devreye giriyor.
Ancak ‘fiark’ gazetesinin, “‹ran’a nükleer program› nedeniyle dördüncü yapt›r›m paketinin dayat›lmas›nda baflar›l› oldu. Önceki üç paket Tahran’›n tutumunu de¤ifltirmemiflti. Yani yapt›r›mlar ters sonuçlar getiriyor,” notunu da düfltü¤ü7

nü an›msatarak ekleyelim:
Rusya da, ABD ve AB’yi “BM Güvenlik Konseyi’nin üzerindeymifl gibi” davranmakla suçlad›. Yani ABD ve AB’nin ‹ran’a yönelik yapt›r›m kararlar› Rusya’n›n
tepkisini çekti. Kararlar›n, BM Güvenlik Konseyi’nde al›nan yapt›r›m karar›n›n
ötesine geçti¤ine dikkat çeken Rus yetkili, ‹ran’›n nükleer program› konusunda Bat› ülkeleriyle iflbirli¤ini gözden geçireceklerini söyledi.
I.2.1) RUSYA FAKTÖRÜ
Rusya’n›n, ‹ran politikalar›ndaki pragmatik gelgitleri her ad›mda gözlemlemek mümkün: Washington füze savunma sisteminden vazgeçince, Moskova’n›n
‹ran politikas›n›n de¤iflmesi; veya Obama füze kalkan›n› çöpe at›nca Putin’in
memnun olmas›; NATO, Rusya’n›n da kat›l›m›yla yeni Avrupa-Atlantik güvenlik
mimarisi kurmaya yeflil ›fl›k yakarken, ‹ran’a karfl› iflbirli¤i talep etmesi; ya da ‘Fi6 Tar›k El Humeyid, “‹ran Yaral› Bir Aslan Gibi...”, fiark ül Evsat, 27 Nisan 2010.
7 “Yapt›r›mlar ‹ran’› Durdurmaz”, fiark, 10 Haziran 2010.
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nancial Times’›n, “Obama ‹ran için Rusya’yla flört ediyor,” demesindeki üzere…
8

Gerçekten de Saad Muhyu’nun vurgulad›¤› gibi, Rusya’n›n ABD’den ald›¤›
‘hediye’ler karfl›l›¤› deste¤ini çekmesiyle, ‹ran nükleer sorunda iyice zora girdi.
Tahran Pekin’e de güvenemez”; Mazin Hammad’›n flu sözleri de iflin art›s›: “Rus9

ya’n›n, ‹ran’›n nükleer program›na yönelik Amerikan tutumuna yak›nlaflarak sertleflti¤ine dair iflaretler var...”

10

Tam bu noktada ‹ran Cumhurbaflkan› Ahmedînijâd, Rus liderlere “Halk›m›z
bilmek istiyor. Dost musunuz, düflman m›” sorusunu yöneltirken, Kremlin’den gelen yan›tta “Bugüne kadar hiç kimse siyasi demogojilerle otoritesini koruyamad›,”
deniliyordu!

Özetle nükleerci ABD emperyalizmi; kendisi ile ‹srail gibi müttefiklerinin konumunu tart›flmaya açmadan ‹ran’›n önünü kesmeye çal›fl›rken; “‹ran’la nükleer
kavgay› t›rmand›ran Obama, Bush gibi davranmaya bafllad›. Oysa ‹ran’›n nükleer program› ABD’yi tehdit etmiyor,”11 diyor, hakl› olarak Yaser El Zeatire…
I.3) DÜNYANIN NÜKLEERC‹LER‹
Asl›nda bu, dünyan›n nükleerci efendilerinin tipik tutumuna örnektir!
Çünkü Ali Kannadi’nin ifadesiyle, “BM Genel Sekreteri Ban nükleer silahs›zlanmadan umutlu oldu¤unu söylese de, dünya h›zla silahlanma yönünde ilerliyor.
Ban ve Obama’n›n sözlerine ra¤men nükleer silahs›zlanma flu an bir hayal gibi
görünüyor.”

12

NÜKLEER S‹LAHA SAH‹P OLAN ÜLKELER

13

ÜLKE

AKT‹F SAVAfi BAfiLIKLARI/TOPLAM ‹LK TEST YILI

ABD

5.735/12.000

1945

RUSYA

5.830/16.000

1949

‹NG‹LTERE

200

1952

FRANSA

350

1960

Ç‹N

6.333/22.000

1964

H‹ND‹STAN

40-50

1974

PAK‹STAN

30-52

1998

KUZEY KORE

1-10

2006

‹SRA‹L

75-200

bilinmiyor veya 1979

8 “Obama ‹ran ‹çin Rusya’yla Flört Ediyor”, Financial Times, 6 Mart 2009.
9 Saad Muhyu, “‹ran Giderek Yaln›zlafl›yor”, Haliç, 15 Haziran 2010.
10 Mazin Hammad, “Rusya da ABD’nin Taraf›na Geçiyor”, Vatan, 25 Eylül 2009.
11 Yaser El Zeatire, “Obama Bush’un ‹ran Politikas›n› Diriltti”, Düstur, 27 Eylül 2009.
12 Ali Kannadi, “Nükleer Silahs›zlanma Hayalden ‹baret”, Jevan, 11 A¤ustos 2009.
13 “Görülmeyen ‘Tehdit’ Ne Olacak?”, Evrensel, 10 fiubat 2010, s.8.
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Örne¤in, seçim kampanyas› s›ras›nda yeflil ve temiz enerji mesaj›n› öne ç›karan ABD Baflkan› Obama, ABD’de 30 y›ldan sonra ilk kez nükleer enerji fabrikas›n›n kurulmas› için izin verdi; nükleer zirve konusunda ‹ran’a yüklenen Obama, ‹srail’in gizli nükleer silahlar›na göz yumulmas› sorulunca bocalad› ve “‹srail’e NPT’yi imza bask›s› yapacak m›s›n›z?” sorusuna, “Herkesi NPT üyesi olmaya
teflvik ediyoruz,” yan›t›n› vermekle yetindi; Nikolas Sarkozy “Fransa’n›n güvenli¤inin güvencesi oldu¤u için nükleer silahlardan vazgeçemeyiz,” dedi.
Ya da vb’leri, vd’leri; çifte standartl› Kuzey’in nükleer diplomasi ikiyüzlülü¤ünün de hikâyesinin ne anlama geldi¤ini anlat›r!
I.3.1) Ç‹FTE STANDARTLI KUZEY’‹N NÜKLEER D‹PLOMAS‹S‹!
Ureyb El Rentavi, “‹ran’da Twitter’a kadar her arac› ‘demokrasi için’ reformcular›n hizmetine sunan Bat›, bölgede baz› diktatörleri desteklemese daha inand›r›c› olurdu”; ‘Kuds ül Arabi’, ‹ran seçimini gündemden düflürmeyen Bat›’n›n
14

Libya veya Suudi Arabistan gibi ‘dost’ ülkelerin insan haklar› ihlâllerini elefltirmemesi ikiyüzlüce,” derken; Selame Ahmed Selame, “Nükleer gerginli¤i ‹ran de15

¤il, Amerika ve ‹srail’in giderek artan tehditleri t›rmand›r›yor,” diye hayk›r›rken;
16

Anthony Dimaggio da ekliyor: “Nükleer sorunun as›l kayna¤› ABD”!

17

Evet, her fley asl›nda tart›flmas›z bir netlikte!
I.3.2) ‹SRA‹L’‹N B‹L‹NEN “SIRRI”

‹ran’› tart›flan dünyan›n nükleerci efendilerinin “unuttu¤u”, tam da burnunun
dibindeki, Siyonist ‹srail’in malum “s›rr›”d›r!
Ahmed Amrabi’nin ifadesiyle, “ABD, ‹ran’›n nükleer silah gelifltirmesi ‘ihtimali’ nedeniyle dünyay› aya¤a kald›r›rken, ‹srail’in nükleer silahlar›n›n sözünü bile etmiyor.”

18

Bu aç›k; bir de ‹srail’in 1975’te ›rkç› Güney Afrika rejimine nükleer silah satma girifliminin belgeleri ortaya saç›lm›flken!
Bir de ‘Ha’aretz’, “‹srail nükleer silaha sahip oldu¤u iddias›n› ne do¤rulama
ne de yalanlama politikas›n› de¤ifltirmeli. ‹ran sorunu çözülemezken ve ABD tüm
14 Ureyb El Rentavi, “Twitter Demokrasisi ‹kiyüzlü”, Düstur, 21 Haziran 2009.
15 “Sorun Seçim De¤il Rejim...”, Kuds ül Arabi, 25 Temmuz 2009.
16 Selame Ahmed Selame, “Nükleer ‹ran Araplar›n Ç›kar›na”, fiuruk, 16 fiubat 2010.
17 Anthony Dimaggio, “Nükleer Sorunun As›l Kayna¤› ABD”, Counterpunch, 28 Eylül 2009.
18 Ahmed Amrabi, “Var Olmayan Silah Var Olandan Daha Tehlikeli...”, Vatan, 19 Nisan
2010.
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dünyan›n silahs›zlanmas› için çal›fl›rken ‹srail eski duruflunu sürdüremez,” der19

ken!
Bir de “‹srail, nükleer s›rlar›n› iffla etti¤i için 18 y›l hapiste tuttu¤u Vanunu’yu
bir kez daha tutuklarken”!

20

Bir de UAEK’nin Viyana’daki 53. Genel Kurul toplant›s›nda, ilk kez biri dolayl› biri do¤rudan ‹srail’i hedef alan iki karar al›n›p, ‹srail’in nükleer denetime
aç›lmas› ve nükleer silahs›zlanma anlaflmas›na taraf olmas› isteniyorken! (Toplant›ya kat›lan ‹srail heyeti baflkan› David Danieli, UAEK’nin ça¤r›s›na yan›t vermeyeceklerini söyledi!).
II. AYRIM: ‹RAN DEVR‹M‹’NE -ELEfi
fiTT‹REL- KENAR NOTLARI
ABD Baflkan› Barack Obama’n›n “Biz yapt›k” diyerek itiraf etti¤i CIA’n›n Musadd›k darbesi sonras›nda ‹ran petrolleri ‹ngiltere, Hollanda, Fransa ve Amerikan
flirketleri taraf›ndan bölüflüldü…
D›fl güçlerce Musadd›k’› devirmek için kullan›lan General Zahidi, borcunu
ödemek amac›yla ‹ngilizlerle olan petrol anlaflmazl›¤›n›n çözümü için ABD’nin
arac› olmas›n› istedi. Bu görev ABD için dünyan›n ikinci büyük petrol ihraç eden
ülkesi ‹ran’›n petrolüne ortak olmas›n› sa¤layacak bir f›rsatt›. Amerika’n›n arac›l›¤› ile ‹ran petrolleri yeniden paylaflt›r›ld›.

Anti-emperyalizm ile Amerika karfl›tl›¤›n›n (anti-Amerikanizm) yayg›n oldu¤u ‹ran’da 1963 ayaklanmas›ndan sonra muhalefetin kimli¤i ciddi de¤iflime u¤rad›.
1979 sonras›nda Amerika karfl›tl›¤›n›, anti-emperyalizm gibi sunan mollarfli, “sol argümanlara” sar›ld›…
Bu mollarfliyi “solcu” veya anti-emperyalist yapmad›¤› gibi ‹ran Devrimi’nin
karakterini de de¤ifltirmedi…
“De¤ifltirmedi” diyorum; çünkü, “‹ran’da olup bitenlere ‘devrim’ demek caiz
midir, de¤il midir?” türünden abes ile ifltigalin devrede oldu¤u göz önüne al›n›r21

sa; bunun alt›n› özenle çizmek gerekir…
“Tarih çarklar›n› ileriye iflletmek ve h›zland›rmak yerine, ‘geri vitese’ takan ve
de tam gaz ‘ortaça¤a’ yönlendiren; ‘dünyan›n tek ve ilk devrimi’… ‘Gelecek projesi’ yerine; halk›na ‘geçmifle dönüflten’ baflka hiçbir fley vaat etmeyen ‹ran Dev19 “‹srail’in ‘Nükleer Belirsizlik’ Politikas› Art›k Son Bulmal›”, Ha’aretz, 7 May›s 2010.
20 Duncan Campbell, “‹srail Vanunu’yu Rahat B›rakmamaya Kararl›”, The Guardian, 2 Ocak
2010.
21 Türker Alkan, “‹ran ‹slâm Devrimi”, Radikal, 13 fiubat 2009, s. 15.
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rimi” diye nitelenen toplumsal gerçeklik devrimin karfl›-devrimle yüz geri edilifli22

nin somut, canl› örne¤idir…

fiuna flüphe yok: “‹ran devrimi üzerine çal›flan araflt›rmac›lar›n ço¤unlu¤u,
fiah rejimini esas olarak iflçi s›n›f›n›n kitlesel kat›l›m›n›n devirdi¤inde anlafl›yorlar.”23
Hay›r ‹ran’da siyasal ‹slâm›n iktidara gelifli, Müslüman kitlelerin dinci bir
ayaklanmas›yla gerçekleflmedi…
“‹lerici güçlerin tasfiyesi, iktidar›n teokrasiye geçmesiyle devrim karfl›devrime
dönüfltü.”24
Yani “… ‘fiiî devriminin’, bafllayan demokratik bir devrime sonradan kat›lan
Molla hareketinin, devrime kat›lan s›n›f ve tabakalar› ve hareketleri hedef alan bir
ihanetinin sonucu olarak gerçekleflmifl, bir ruhban s›n›f›n›n modernleflme sürecinde kaybettiklerini geri almay› amaçlayan bir restorasyon giriflimi oldu¤u”25 flüphe
götürmez bir gerçektir…
‹ran’da fiah’›n devrilmesini sa¤layan 1979 Devrimi’nin güçleri, sadece mollalardan ibaret de¤ildi…
fiah› deviren dalgan›n liderli¤ini Ayetullah Humeynî’nin üstlendi¤ine hiç kuflku yoktu ama mücadele verenler de mollalardan ibaret de¤ildi. Liberallerden komünistlere kadar genifl bir yelpaze, büyük bedeller ödeme pahas›na mücadeleden geri durmam›flt›. fiah rejimine karfl› oluflan cephede, mollalar d›fl›ndaki üç büyük örgüt ise, TUDEH (‹ran Halk Partisi), Halk›n Mücahitleri ve Halk›n Fedaileri’ydi.
Soru(n), önderli¤in mollalara kapt›r›lmas› ve TUDEH’in yapt›¤› gibi bunun
“kabulü”ydü!
Siz bakmay›n; “Ellerinde, anti-emperyalizm, emek-sermaye çeliflkisi ölçeklerinden baflka toplumsal geliflmeleri somut analiz edecek ölçekleri olmayanlar›n,
Marksç› tarihsel maddecili¤i kaba maddecili¤e, Marx’›n din ve devlet yorumlar›n› ters yüz ederek Hegelci idealist yoruma döndürenlerin ‹ran’›, ‹ran ‹slâm Devrimi’ni, TUDEH’i do¤ru çözümlemeleri imkâns›zd›r,” diyen Nabi Ya¤c›’n›n z›rvalar›na…
TUDEH, ‹ran’da devrimin can›na “ot t›kayan” yan›lg›n›n en önde geleniydi!
22 Nilgün Cerraho¤lu, “Otuz Y›l Sonra ‹ran”, Cumhuriyet, 10 Ocak 2009, s. 14.
23 Ergin Y›ld›zo¤lu, “‹flçiler Devrime Kat›l›yor”, Cumhuriyet, 27 Mart 2009, s. 11.
24 Ergin Y›ld›zo¤lu, “Siyasal ‹slâm›n ‹haneti”, Cumhuriyet, 28 Mart 2009, s. 11.
25 Ergin Y›ld›zo¤lu, “‹ran’da Devrim Ama Hangisi?”, Cumhuriyet, 26 Mart 2009, s. 11.
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Çünkü TUDEH, ‹ran solunun da deste¤iyle yönetimi ele geçirdikten sonra binlerce solcuyu idam ettirerek iktidar›n› sa¤lamlaflt›ran Humeynî yalan›n›n orta¤› oldu!
Hay›r, hay›r flah yönetiminin bask›c› politikalar› ve yoksulluk ‹ran halk›n› sokaklara döktü; Humeynî’nin de yolunu açt› açmas›na ama bu kadar de¤il; burada TUDEH ve benzerlerinin de rolü atlan›p, unutulmamal›…

Evet, ‹ran’da Devrimin kesintiye u¤ramas›, trajik bir karikatüre dönüflmesinin
de yolunu açm›flt›…
Özetle, devrim içinde karfl›-devrimin hayata geçirilmesiydi…
II.2) FARKLI AÇILARDAN ‹RAN GERÇE⁄‹
Söz konusu tarihiyle ‹ran gerçe¤ini farkl› ba¤lamlar›nda irdelersek…
Öncelikle ‹ran, Friedman’›n ‘S›cak, Düz ve Kalabal›k’ bafll›kl› yap›t›nda anlatt›¤› flablona birebir oturuyor. Petrol geliri sayesinde halk›n ne düflündü¤üne bile kar›flan devlet, bir yandan da kendini “kutsal” diye lanse ederek varl›¤›n› sürdürüyor.
Dünyan›n dördüncü büyük petrol ve do¤algaz üreticisi ‹ran ‹slâm Cumhuriyeti, Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütü’nde (OPEC) Suudi Arabistan’dan sonra
ikinci büyük üretici konumunda, dünya petrol rezervlerinin yüzde 10’dan fazlas›na ve do¤algaz rezervlerinin yüzde 15.7’sine sahip.
BP’nin ‘Dünya Enerji ‹statistikleri Haziran 2008’ verilerine göre, 2007 sonu
itibariyle 138.4 milyar varil kan›tlanm›fl petrol rezervi bulunuyor. IMF’nin 2006
verilerine göre de günde 4.4 milyon varil petrol üretiyor. BP’nin verileri, 2007 y›l› sonunda ‹ran’›n 27.80 trilyon metre küp kan›tlanm›fl do¤algaz rezervleri bulundu¤unu ortaya koyuyor.
‹ran, 2008 y›l›nda ham petrol fiyatlar›n›n 147 dolar› bulmas› nedeniyle yaklafl›k 82 milyar dolar gelir elde etti. Ancak, ‹ran yönetimi, bu gelirin önemli bölümünü israf etmekle elefltiriliyor.
Bu iflin bir yan›, ötekine gelince; 4.5 milyon yoksulun ekme¤ini vak›flar›n verdi¤i ‹ran, 72.2 milyonluk nüfusuyla Orta Do¤u ve Kuzey Afrika bölgesinde M›s›r’dan sonra ikinci büyük nüfusa sahip bulunuyor.
ABD’nin 2007 y›l› tahminlerine göre, gayrisafi yurtiçi has›las› 294.1 milyar
dolar. ‹ran Merkez Bankas› raporlar› d›fl borcun 22.7 milyar dolar oldu¤unu gösteriyor. May›s 2009’da ‹ran’da enflasyon yüzde 25.3, 2008 bahar›nda iflsizlik
oran› yüzde 9.6 oldu.
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Dünya Bankas›’n›n 2007 verilerine göre, kifli bafl› gelir 3.470 dolar. ‹ran’›n
en büyük ticari orta¤›n› yüzde 24.3 ile AB ülkeleri oluflturuyor. AB ülkelerini, yüzde 14.3 ile Çin, yüzde 9.8 ile Japonya, yüzde 6.3 ile Güney Kore ve yüzde 5.6
ile Türkiye takip ediyor.
‹flsizlik sorununun yan› s›ra yüksek enflasyon ekonomideki en büyük sorun olmaya devam ediyorken; Bijen Mumivend’in, “‹ran’›n bunca y›ld›r demokrasiden
uzak kalmas›n›n sebebi, devleti daralmaya zorlayacak orta s›n›f›n var olmamas›.
Orta s›n›f güçlenmedikçe ‹ran’da devlete karfl› denge sa¤layacak toplumsal halka eksik kalacak,” diye betimledi¤i ‹ran’daki siyasi yap›ya iliflkin olarak, Ali R›26

za Recai de flu notu düflüyor: “En büyük sorun kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin uygulanmamas›. Ülkede bütün kurumlar siyasi iktidar›n birer koluymufl gibi, devletin dayatt›¤› zihniyete göre hareket ediyor.”

27

Gerçekten de Ataullah Muhacerani’nin, “Devrim Muhaf›zlar› bütün siyasi
mevkileri iflgal etti; velayet-i fakih, velayet-i orduya zemin haz›rlad›,” dedi¤i si28

yasal düzlemin ana eksenini Humeynî’nin “velayet-i fakih” çözümü oluflturuyor...
‹ran teokratik rejimi, ‘Velayet-i F›k›h’ ilkesi üzerinde duruyor. Bu ilke; sözde
bir taraftan Tanr›’n›n iradesine dayan›yor, di¤er taraftan halk›n iradesini rejimin
yönetimine yans›t›yor. fiiî ruhban s›n›f› hiyerarflisinin en tepesinde bulunan mollalardan oluflan (seçilmemifl) bir konseyin üyelerinin üzerinde anlaflt›¤› bir “Yüce lider” bu iki ilke aras›ndaki dengeyi koruyor. Bunu da günlük siyasetin sorunlar›n›n, anayasan›n izin verdi¤i siyasi unsurlar›n aras›ndaki mücadelenin d›fl›nda, siyasetler üstü tarafs›zl›¤›n›, dini ilkelere dayanan yan›lmaz bir otorite merkezi olma iddias›n› koruyarak gerçeklefltiriyor.

Özetle ‹ran rejiminin teokratik oldu¤u bir gerçek... Teokrasi asl›nda dinî bir
rejim olmaktan ziyade din adamlar›n›n yani ruhban s›n›f›n›n hâkim oldu¤u rejimin ad›d›r. Dinî kurallar de¤il, dinî kurallar› yorumlayan az›nl›¤›n oluflturdu¤u bir
oligarflik yönetim biçimidir teokrasi. Nitekim ‹ran’da gerçek iktidar Devlet Baflkan› Ahmedînijâd’da de¤il, Hamaney’de ve onun atad›¤› kurullarda. Devrim Muhaf›zlar› da bu rejimin fiili dayana¤›n› oluflturuyorken; flunlar›n alt›n›n çizilmesi gerek:
“‹ran’›n arkas›n› yaslad›¤› devlet ve siyaset gelene¤i güçlü bir muhalefet, siyasal gerilim ve düzen kurabilme kabiliyetinin birlikte mümkün oldu¤u siyasal ya26 Bijen Mumivend, “‹ran’da Orta S›n›f Güçlenmedikçe Devlet Küçülmeyecek”, ‹timad, 31
A¤ustos 2009.
27 Ali R›za Recai, “‹ran’da Her Kurum Siyasi ‹ktidar›n Kolu Gibi Davran›yor”, ‹timad, 21 Kas›m 2009.
28 Ataullah Muhacerani, “‹ran ‘Velayet-i Ordu’ Rejimine Teslim”, fiark ül Evsat, 15 Mart 2010.
626

almanak2009

10/22/10

1:00 PM

Page 627

p›lar oluflturabiliyor. fiiî gelene¤i bir yanda içkin bir muhalefet duygusunu muhafaza ederken, az›nl›kta olma ve varl›¤›n› sürdürme dürtüsüyle yaflad›klar› co¤rafyada düzen ve güvenli¤e büyük önem veriyor. Bu güçlü ‘vatan’ bilinci ‹ran milliyetçili¤i ile ‹slâmi rejimin birlikte yaflamas›na imkân tan›yor.”

29

‹ran’daki güçlü “vatan” bilinci ‹ran milliyetçili¤i ile ‹slâmi rejimin birlikte yaflamas›na imkân tan›rken; efl zamanl› kesitte mevcut rejimi çözebilecek dinamiklerin içerden boy vermesini de devreye sokarken; 2009 seçimlerinde olanlar buna örnektir…
‘The Guardian’›n “baflyaz›”s›nda ifade etti¤i üzere, “‹ran seçkinleri rakip
gruplar aras›nda daima bölünmüfl durumdad›r. Son olaylardaysa, bu bölünmenin seçkinlerin sistemi dengede tutmaktaki ortak ç›karlar›na bask›n geldi¤i görüldü.”

30

Gerçekten de Mete Çubukçu’nun, “‹ran’da muhafazakâr ya da reformist olsun, herkes için ortak payda rejimin korunmas›. Zaten bu iki kesimin mücadelesi
rejimin içinde gerçeklefliyor,” diye tarif etti¤i düzlemde “Yaflanmakta olan krizin
bir rejim krizi de¤il, bir ç›kar çat›flmas› oldu¤unu” söyleyen Kerim Balc› önemli bir
gerçe¤in alt›n› çizmektedir…

Sinan O¤an, Musevî’nin de sistemin parças› oldu¤una dikkati çekerken; protesto gösterilerine büyük kat›l›m›n s›n›f savafl›mlar›yla ilgili oldu¤unun alt›n› çizmeden geçmeyelim.
Hileli seçimlerin yol açt›¤› öfke, bir yerde kaç›n›lmazd›r. Çünkü ‘The Independent’ yazar› Robert Fisk’in aç›klad›¤› hileye iflaret eden ‹çiflleri belgesiyle ayyuka
ç›kt›. Hamaney’e asl›nda seçimi Musevî’nin kazand›¤›, Ahmedînijâd’›n ise ancak
üçüncü oldu¤unu bildiren belge, Tahran’da her yerde yay›l›yor.
Buna göre, Ahmedînijâd 5 milyon 698 bin 417 oyda kal›rken, Musevî 19
milyon 75 bin 623 oyla birinci geliyor ve Kerrubî 13 milyon 387 bin 104 oyla
onu izliyor. ‹çiflleri bakanl›¤›n›n aç›klad›¤› sonuçlarda ise Ahmedînijâd 24.5, Musevî 13 milyon oy al›rken, Kerrubî 40 milyon oyun yüzde birini toplayamam›flt›.

“‹yi de seçim sonras›” m›?
Bu konuda Satig Nureddin, “‹ran’da köklü de¤iflim bafllad›,”31 diyorken; Arif
Keskin de ekliyor: “Ahmedînijâd’›n cumhurbaflkanl›¤›n› kazanmas› ‹ran içinde çat›flmay› daha keskinlefltirdi. Reformcular tam anlam›yla etkisizlefltirildi. Çat›flma
muhafazakârlar›n kendi içine tafl›nd›…”
29 Bülent Aras, “‹ran’da Zor Dönem”, Sabah, 2 Eylül 2009, s.22.
30 “‹slâm Cumhuriyeti’ni Dengesi fiaflm›fl Günler Bekliyor”, The Guardian, 16 Haziran 2009.
31 Satig Nureddin, “‹ran’daki Kuflak Çat›flmas› Sürecek”, Sefir, 3 Temmuz 2009.
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Evet, “‹ran 1979’dan beri hiç olmad›¤› kadar bölünmüfl durumda,”32 diyen
Ramin Cihanbeglu ya da Ali Ensari’nin, “Rejim tökezliyor,”33 saptamas› hakl›!
‹ran, bir e¤ik düzlemde, buna “yap› bozum(u)” süreci de denilebilir…
II.2.1) DESPOT‹K MOLLARfi
fi‹‹

“Yap› bozum(u)” (ihtimali) süreci, mollarflinin despotizmini devreye sokuyor!
Bundan ötürü de ‹ran’da “iktidar”, korkunun egemenli¤inden, despotik bask›(lar)dan baflka bir fley de¤il…
Örne¤in, “Natarsid, natarsid, ma ba hamim natarsid!/ Korkma, korkma; biz
hepimiz beraberiz!” slogan›, ‹ran’da meydanlara ç›kmak, ç›kabilmek cesaretini
gösterenlerin a¤z›ndan düflmeyen bir amentüdür, “nida”d›r ki bunda da flafl›rt›c›
olan bir fley yoktur…
Muhammed Mutahhari’nin, “‹ran’da ‘rejimi korumak’ ad›na göstericilere ve
ailelerine yap›lan muameleyi hiçbir fley hakl› ç›karamaz. Rejimi insanl›¤a ve ‹slâmiyet’e ayk›r› yöntemlerle savunmak, ‹slâm’› içki içerek yaymaya çal›flmakla eflde¤erdir,”

34

diye hayk›rd›¤› tabloda; ‹ran’da Uzmanlar Meclisi’nden Ayetullah

Ahmed Hâtemî, eylemcilerin “Allah’a karfl› savaflanlar” gibi idam edilmesini istedi; ‹ran Baflsavc›s› Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, muhalefet liderlerinin hükümet
karfl›t› gösterileri k›namamalar› hâlinde, “Allah’a karfl› gelenleri destekledikleri”
gerekçesiyle yarg›lanabileceklerini söyledi; ‹ran’›n seçkin askerî gücü Devrim Muhaf›zlar› muhalefetin protesto gösterilerinin “devrimci müdahaleyle” bast›r›laca¤›n› aç›klad›; rejim, muhaliflere “Bunlar Allah’a karfl› savafland›r, cezalar› ölümdür”
tehdidi savurdu…
Norveç D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü Ragnhild ‹merslund, ‹ran’›n, Nobel Bar›fl
Ödülü sahibi fiirin Ebadi’nin madalyas›na el koydu¤unu aç›klad›. Ebadi’nin, Nobel Bar›fl Ödülü’nü gasp etmesinin ard›ndan da ödülden gelen 1.3 milyon dolar›n bir k›sm›n›n siyasi mahkûmlar ile ailelerine yard›m faaliyetleri için tutuldu¤u
banka hesab› da donduruldu.
Bunlarla birlikte topyekûn hukuksuzlu¤un egemen oldu¤u ‹ran’da eski cumhurbaflkan› Muhammed Hâtemî’nin yard›mc›l›¤›n› yapan Muhammed Ali Ebtahi,
tart›flmal› seçim sonras› gösteriler yüzünden yarg›land›¤› davada “ulusal güvenli¤i tehdit” gerekçesiyle alt› y›l hapse çarpt›r›ld›.
32 Ramin Cihanbeglu, “Ayetullahlar› Cin Çarpacak!”, Los Angeles Times, 17 Haziran 2009.
33 Ali Ensari, “‹ran Seçim Girdab›ndan Ç›kamayabilir”, The Guardian, 5 A¤ustos 2009.
34 Muhammed Mutahhari, “‹ran Rejiminin Yapt›klar› Ne ‹slâm’a, Ne ‹nsanl›¤a S›¤ar”, ‹ran
merkezli internet sitesi Tabnak, 28 Temmuz 2009.
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Sadece “hukuksuzluk” mu? Hay›r, bir de iflkence var…
Ahmedînijâd’›n yemin ederek göreve bafllamas›n›n ard›ndan, polis ilk kez tutuklad›¤› reformculara eziyetlerini itiraf etti. ‹ki muhalifin ölümü sonras› dini lider
Ali Hamaney’in emriyle kapat›lan Tahran’›n güneyindeki Kehrizek cezaevine dair aç›klama yapan polis, “Baz› idareci ve çal›flanlar kural ihlâli yapm›flt›r. ‹ki memur tutuklular› dövdü¤ü için cezaland›r›ld›” dedi.

Sadece “hukuksuzluk”, iflkence mi? Bir de tecavüz var!
Muhalif protesto gösterileri s›ras›nda tutuklanan 15 yafl›ndaki R›za adl› çocuk, götürüldü¤ü merkezde tecavüze u¤rad›¤›n› söyledi.

Sadece “hukuksuzluk”, iflkence, tecavüz mü? Bir de gizli mezarlar var!
Protestocular›n›n iflkence ve tecavüze u¤rad›¤› iddialar›n›n ard›ndan, öldürülenlerin gizlice gömüldü¤ü aç›kland›. Haber sitesi ‘Norooz’, Temmuz 2009’da
Tahran’da bir mezarl›¤a kimli¤i belirsiz 44 cesedin gömüldü¤ü iddias›n› ortaya
att›.

Sadece “hukuksuzluk”, iflkence, tecavüz, gizli mezarlar m›? Bir de sansür
var!
2003 y›l›nda Nobel Bar›fl Ödülü’nün sahibi avukat fiirin Ebadi’nin, “‹ran’da
sansür var ve gitgide de güç kazand›. Birçok internet sitesine eriflim engelleniyor.
Sansür bas›n› da hedef ald›, baz› gazeteler kapanmak zorunda kald›, baflka baz›lar› da sald›r›lar›n hedefi oldu. Beni en çok flafl›rtan, bir gazete sald›r›ya u¤rad›¤› zaman hiçbir zanl›n›n tutuklanmamas›,” derken ‹ran’da muhalefete yak›n 3
gazete kapat›ld›.

Sadece “hukuksuzluk”, iflkence, tecavüz, gizli mezarlar, sansür mü? Bir de
seyahat yasa¤› var!
Eski Cumhurbaflkan› Muhammed Hâtemî’ye yurtd›fl›na ç›k›fl yasa¤› konuldu.

Sadece “hukuksuzluk”, iflkence, tecavüz, gizli mezarlar, sansür, seyahat yasa¤› m›? Bir de iltica var!
‹ran’da muhalefete yönelik bask›lar›n yo¤unlaflt›¤› 2009 y›l ortas›ndan 2010
fiubat’›na, sadece Türkiye’ye 1356 ‹ranl› kaçarak resmen s›¤›nma baflvurusunda
bulundu.

Sadece “hukuksuzluk”, iflkence, tecavüz, gizli mezarlar, sansür, seyahat yasa¤›, iltica m›? Bir de “suçlama”lar var!
Fernaz Hasanzade’nin, “‹ran’da ‘renkli devrim’ yapmak istedi¤i iddia edilenlere yönelik bask› ak›l almaz boyutlara ulaflt›,” dedi¤i atmosferde devletin üst
35

35 Fernaz Hasanzade, “Tahran’›n ‘kadife Devrim’ ‹ddias› ‹nand›r›c› De¤il”, ‹timad, 3 A¤ustos
2009.
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kademelerinde görev yapm›fl kiflilerin de aralar›nda bulundu¤u 100’ü aflk›n ‹ranl› reformcunun “kadife devrim” planlamak suçlamas›yla yarg›land›.
III. AYRIM: ‹RAN’IN NÜKLEER FAAL‹YETLER‹
Ahmedînijâd’›n, ‹ran ‹slâm Devrimi’nin 31. y›ldönümü törenlerindeki, “Nükleer yak›t için gereken yüzde 20 zenginlefltirilmifl uranyumu ürettik,” aç›klamas›n›n, nükleer silah üretiminin yolunun aç›ld›¤› fleklinde yorumlanmas› yan›nda;
ikinci bir uranyum zenginlefltirme tesisi infla etmekte oldu¤u ortaya ç›kmas› üzerine Ahmedînijâd’›n her fleyi tamamen yasal yapt›klar›n› savundu¤u herkesin malumuyken; Ali Ekber Civanfikr, ‹ran’›n nükleer program›n› tart›flmaya açacaklar›n›n alt›n› çizerek, “‹ran nükleer bir güçtür. Müzakereler s›ras›nda ya da sonras›nda bu konuda herhangi bir tehdit kabul etmeyiz. Ak›l-mant›k ve uluslararas› hukuk temelinde müzakereler istiyoruz. Nükleer ‹ran’› kabul etmek ve nükleer ‹ran
ile müzakere etmek zorundalar,” dedi…
‹lahe Kulai’nin ifadesiyle de böylelikle, “Nükleer sorunda neredeyse dünyay› karfl›s›na alan ‹ran”, UAEK’n›n uranyum zenginlefltirme faaliyetlerini durdur36

mas› ve yeni tesis infla plan› olmad›¤›n› teyit etmesi yönünde ald›¤› karar›n hemen
ard›ndan, 10 yeni nükleer tesis infla edece¤ini duyuracak kadar kararl›.
Kolay m›? ‘The Sunday Telegraph’ ‹ran ile Zimbabve’nin Tahran’a uranyum
sat›fl› karfl›l›¤› petrol tedariki için gizlice anlaflt›¤›n› öne sürerken; UAEK raporunda, ‹ran’›n de¤erinin çok üzerinde bir fiyata, kaçak yollarla uranyum almak için
Kazakistan’daki baz› yetkililerle anlaflmaya çal›flt›¤› da belirtiliyor; Venezüella ile
‹ran birlikte Latin Amerika ülkesinde uranyum madeni ar›yor…
Çünkü “Nükleer enerji ‹ran’da gurur meselesi,”

37

diyen Robert Wright bir

gerçe¤in alt›n› çiziyor.
Evet, UAEK’yla nükleer yak›t anlaflmas›na ilk kez yeflil ›fl›k yakm›fl Ahmedînijâd, ABD taraf›ndan ciddiye al›nmay›nca, “Uranyumu kendimiz zenginlefltiririz,”
diyerek kendi yolunda ilerlemeyi seçti; hem de Mehdi Nesiri’nin belirtti¤i üzere,
“Nükleer program, hem Tahran hem de halk için ulusal gurur meselesi”yken;

38

‹ran’›n nükleer faaliyetleri ve amac› bir “s›r” de¤il; asl› sorulursa soru(n) bu da de¤il; soru(n), ‹ran’› soru(n) edinenler…
“‹yi de onlar kim” mi? Dünyan›n nükleerci efendileri!
36 ‹lahe Kulai, “Hazar’da Yar›fl K›z›flt›”, ‹timad, 13 Eylül 2009.
37 Robert Wright, “‹ranl›lar Nükleer Program›n Arkas›nda”, The New York Times, 9 fiubat
2010.
38 Mehdi Nesiri, “‹ran ‘Atom’dan Vazgeçmez”, Jevan, 5 Nisan 2010.
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III.1) ‹RAN POL‹T‹KASI
ABD’nin sürekli tehdidi alt›ndaki ‹ran mollarflisinin politikas›, ABD ile “çat›flk›” hâlinde…
Örne¤in Devrim Muhaf›zlar› Genel Komutan› Tu¤general Muhammed Ali
Caferi, ‹ran’a askerî bir sald›r› tehdidinin “ciddi” oldu¤unu belirtip, “Düflman, f›rsat bulur ve baflar›l› olaca¤›ndan emin olursa ‹ran’a sald›r›r. Ama baflar›l› olaca¤›ndan emin de¤il. Ne ABD ne de ‹srail tek bafl›na ‹ran’a sald›rabilir. ‹srail, ‹ran’a
sald›racak kadar güçlü ve büyük de¤il. ABD’nin de ‹srail’in yard›m› olmadan böyle bir fleye kalk›flmayaca¤›ndan eminiz. E¤er ‹srail tek bafl›na ya da ABD’nin yard›m›yla bize karfl› harekete geçerse Siyonist rejimin kontrolü alt›nda bulunan bütün bölgeler, en k›sa zamanda güvensiz hâle gelir. ‹srail’in elinde tuttu¤u tüm topraklar füze menzilimiz içinde yer al›yor.” “Lübnan cephesi aç›l›r. As›l ABD zarar
görür,” derken; olas› bir sald›r› hâlinde Körfez’deki ABD donanmas›n› ve ‹srail’de
Tel Aviv’i vuracaklar›n› aç›klad›.
Bu durumda ‹ran silahlan›rken; uluslararas› iliflkiler alan›nda da “tecrit” dayatmalar›n› aflmaya ve içe yönelik d›fl müdahaleleri önlemeye gayret ediyor.
Latin Amerika’daki anti-emperyalist/ halkç› rejimlerden Çin’e uzanan iliflkilerini zenginlefltirme gayretindeki ‹ran, “tecrit” dayatmalar› konusunda oldukça
faal.
III.2) ‹RAN’IN BÖLGESEL KONUM VE ETK‹NL‹⁄‹

Abdulbari Atwan’›n, “‹ran’›n istikrar›n›n ABD ve ‹srail d›fl›nda bütün bölgenin ç›kar›na oldu¤u da unutulmamal›,”39 saptamas›n›n alt›n› özenle çizerek belirtmek gerek: ‹ran’›n konumu ve etkinli¤iyle, bölgesi yan›nda uluslararas› planda
“Pax-Americana”y› olumsuzundan etkiledi¤i inkâr edilemez.
Çünkü Tar›k Elhumeyid’in de, “Bölgesel gücü”nden40 söz etti¤i ‹ran, jeopolitik özellikleri ve gerek kültürel ve gerekse siyasi etkileri bak›m›ndan kendi s›n›rlar›ndan daha büyük, daha genifl bir ülkedir.
Bu nedenle ‹ran’daki sars›nt›s›, ister istemez, Irak’ta, tüm Körfez’de, bu arada Lübnan’da, Ortado¤u dengeleri üzerinde ve sonuç olarak tüm uluslararas› sistem üzerinde kaç›n›lmaz etkileri devreye sokar.
Sünni M›s›r ile fiiî ‹ran aras›ndaki rekabet k›z›fl›rken, Kahire’de devlet kontrolünde yay›mlanan ‘El Ahram’ gazetesi Tahran’a a¤›r darbe indirdi¤i gerekçe39 Abdulbari Atwan, “Araplar ‹ran’›n ‹stikrar›n› Savunmal›”, Kuds ül Arabi, 21 Haziran 2009.
40 Tar›k Elhumeyid, “‹ran Nükleer Pazarl›kta Bölgesel Gücünü Kullanacak”, fiark ül Evsat, 27
Eylül 2009.
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siyle ‹srail gizli servisi Mossad’›n baflkan› Meir Dagan’a methiye düzmesi; Tahran’›n bölgesel güce dönüflmesinden korkan Birleflik Arap Emirlikleri’nin, Kuzey
Kore’den ‹ran’a silah tafl›yan bir gemiye el koymas›; Irak güvenlik güçlerinin,
‹ranl› muhalif Halk›n Mücahitleri Örgütü’nün Irak’taki Eflref Kamp›’na 400’den
fazla kifli yaralanmas›na yol açan bir operasyon düzenlemesi; Afganistan’› ziyaretinde Ahmedînijâd’›n, yabanc› birliklerin varl›¤›n›n bar›fla engel oluflturdu¤unu
belirterek, Afganistan’› ziyaret eden ABD Savunma Bakan› Robert Gates’ten alayc› bir dille söz etmesi; “Riyad’›n Yemen’de fiiî isyanc›larla hükümet aras›nda yaflanan savaflta ‹ran’› suçlay›p, Araplar› Tahran’a karfl› birlefltirmeyi amaçlamas›” hep bunun göstergesidir…
41

T›pk› Cundullah gibi…
“Cundullah Sünni Belucistan bölgesinde güçlü bir varl›¤a sahip ve Tahran’daki merkezi hükümete karfl› isyana önderlik ediyor. Ruhani lider Ali Hamaney sald›r› konusunda ‘baz› ikiyüzlü hükümetlerin istihbarat›ndan destek alan birlik düflmanlar›’n› suçlad› ve özellikle de ABD’yle Britanya’ya iflaret etti.”

42

‹ran’›n, ABD ve ‹ngiltere’nin teçhizat sa¤lad›¤› ve Pakistan’›n da e¤itti¤ini belirtti¤i Cundullah konusunda CIA eski Ortado¤u yetkililerinden Robert Baer, ‘Time’ dergisinde yay›mlanan makalede, ABD’nin 18 Ekim 2009’da ‹ran’da Devrim
Muhaf›zlar›’n› hedef alan sald›r›n›n sorumlusu olan dinci Cundullah örgütüyle iliflkisi oldu¤unu aç›klad›; örgüt liderinin kardefli, ABD’lilerin silah ve Afganistan’da
s›¤›nak önerdiklerini anlatt›.
IV. AYRIM: AHMEDÎN‹JÂD FAKTÖRÜ
K›rsal bölgelerde yoksullara 400 bin ton patates da¤›tarak oylar›n da¤›l›m›n› etkileyen; muhafazakâr din adam› Ayetullah Taci Misbah Yezdi’nin, “Cumhurbaflkan›na itaat Allah’a itaate benzer” dedi¤i Ahmedînijâd, militan bir geçmifle
sahip; anti-Amerikanc› popülist; muhafazakâr ve Ortadoks tutuculu¤un deste¤ini
alm›fl bir lider.
Tam da bunun için Yasir El Zeatire’nin ifadesiyle, “‹ran’da ‘de¤iflim’ bekleyen Obama yönetimi umdu¤unu bulamad›. Ahmedînijâd yoksullar›n ve dindarlar›n gönlünü fethetmifl durumda…” Dahas›, iktidar› elinde tutmas›n› sa¤layacak
43

araçlara -buna sahtecilik/ manipülasyon ayg›tlar› dahil- sahip.
‘Ordu Günü’ törenlerinde ABD ile ‹srail’e meydan okuyarak, “Yabanc›lar
41 Meryem Cemflidi, “Tahran-Riyad Hatt› K›z›fl›yor”, ‹timad, 5 Aral›k 2009.
42 “‹ran Yeni Bir Komplonun Hedefi”, Kuds ül Arabi, 20 Ekim 2009.
43 Yasir El Zeatire, “De¤iflim ‹ran’› Pas Geçti”, Düstur, 14 Haziran 2009.
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bölgeyi terk etmeli. Bu rica de¤il, bölge halklar›n›n irade ve emridir”; BM’nin düzenledi¤i Nükleer Silahlar›n Yay›lmas› Anlaflmas›’n› (NPT) Gözden Geçirme Konferans›’nda (May›s 2010), nükleer silahlara sahibi ABD ve ‹srail’i hedef tahtas›na
oturtan; ‹slâm Devrimi’nin 31. y›ldönümünde Bat›’yla dalga geçerek, “Yüzde 20
uranyum zenginlefltirmesini zaten yapt›k, istesek yüzde 80’i de yapar›z ama gerek yok,” diye hayk›ran Ahmedînijâd, Maziar Bahari’ye göre, “‹ran’›n
Bush’u…” (“Ahmedînijâd’› George Bush’a benzetiyorum,” diyen Murat Belge de
44

ayn› kan›da!)
Gerçekten de kimileri için bir sempati simgesi olan Ahmedînijâd faktörü, kimileri için de bir nefret imgesi… Örne¤in 13 Temmuz 1989’da Viyana’da iki yard›mc›s›yla katledilen Kürt muhalif lider Dr. Abdürrahman Kas›mlu cinayetiyle
ba¤lant›s› oldu¤u, Tahran’daki ABD elçili¤i bask›n›na kat›ld›¤› da “iddia” edilen
Ahmedînijâd’›n ailesinin, aslen Saborciyan soyadl› Yahudi bir aile oldu¤u da ayr› iddia konusu!
Ancak ne, nas›l olursa olsun, Ahmedînijâd ‹ran mollarflisinin çok önemli bir
figürü; muhalefetin de belal›s›; “neden”se, “Ahmedînijâd imtiyaza bo¤ulmufl eski
yöneticilere öfke duyanlardan büyük destek buluyor,” diyen Muhammed Sad›k
45

El Huseyni’nin çözümlemesindir…
IV.1) ‹RAN MUHALEFET‹
‹ran’daki muhalefetin “Jeanne d’Arc”› olarak sunulan Nida A¤i Sultan’›n
katliyle karakterize olan “Bu ayaklanmalarda en çok göze çarpansa, kad›nlar›n
kat›l›m› ve kad›n haklar› konusunda ciddi taleplerde bulunmalar›yd›,” Mercan ‹f46

tihar’›n da iflaret etti¤i üzere…
Muhalefetin protestolar› görkemli olmas›na görkemliydi; bunun inkâr› da
mümkün de¤ildi; ancak yer yer abart›lmas› da söz konusuydu…
Örne¤in Cengiz Çandar’›n, “1979’da ‹ran ‹slâm Devrimi gerçekleflti¤i s›rada bu olay›n 1789 Frans›z Devrimi ve 1917 Rus (Ekim) Devrimi kadar ‘tarihi
önem’de oldu¤u ve ‘büyük devrimler ailesi’ne ait bulundu¤unu sezmifltim.
1979 ile 2009 fark›, tam da burada. Kitlesel kat›l›m bak›m›ndan 1979’un
‘devrimcileri’ ile 2009’da sokaklara taflan ‘‹ran halk›’ bak›m›ndan aritmetik bir
fark yok. Yani ‘nicelik’ fark› görülmüyor…
44 Maziar Bahari, “Tan›d›k Geliyor mu?”, Newsweek Dergisi, 3 Haziran 2009.
45 Muhammed Sad›k El Huseyni, “‹ranl› Rejim Yandafllar›n› Hafife Almay›n”, Kuds ül Arabi,
15 fiubat 2010.
46 Mercan ‹ftihar, “‹ran’da Kad›n›n Sesi Duyulmaya Bafllad›”, ‹ran haber bitesi Pezhvakeiran,
12 Ocak 2010.
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1978, 1979’un bafllang›c›yd›; 2009 ise 2010 ‹ran’›n›n olabilir…
‹ran’a 2010’da s›k s›k de¤inece¤iz. ‹ran halk›, 2010’da da özgürlük mücadelesinin çilekefli ve yüzak› olacak. Besbelli,” derken; Alan Woods’un da 16 Haziran 2009 tarihli bir yaz›s›nda “‹ran devrimi bafllad›,” diye eklemesi gibi…
47

“Yeflil Dalga” diye tan›mlanan muhalefetin, Mazin Hammad’in deyifliyle,
“Derinleflen bir siyasi bölünmeye yol açt›¤›” yeni bir dönemin ayak izlerinin söz
48

konusu oldu¤u herkesin malum…
Patrick Cockburn’un, “‹ran’daki protestolar birçoklar›na 1979’u hat›rlatsa
da, tarihin tekerrür etmesi pek muhtemel de¤il. Mevcut ‹ran liderli¤i, yabanc› güçlerin kuklas› gibi görülen fiah kadar zay›f de¤il. Dahas›, 1979’daki protestocular
göründüklerinden daha güçlüydü; bugünse önlerinde devasa engeller var,” öngörüsüyle yerli yerine oturttu¤u muhalefet mollarflinin s›n›r ve kural tan›maz fliddetine maruz kald›; gün geldi ‹sfahan kentinde zincirle, taflla dövüldü; gün geldi
kurflunland›…
Hatta Tahran Üniversitesi’nden ö¤retim üyeleri, Hamaney’e, muhalefete karfl› fliddet uygulanmas›na son verilmesi ça¤r›s›nda bile bulundular.
Bunun üzerine yarg› erki ve Devrim Muhaf›zlar›’n› frenleyen Hamaney, reformcu liderlerin Bat› ajan› olmad›¤›n› belirtip, muhalif gösterilerle ilgili olarak
haklar›nda dava aç›lanlar› “yabanc› güçlere çal›flmakla” suçlayamayaca¤›n› söyledi.
“Yeflil Dalga”n›n, devrik ‹ran fiah›’n›n o¤lu R›za Pehlevi’nin uluslararas› toplumu ‹ran’da “sivil itaatsizlik senaryosuna” destek olmaya ça¤›rmas›ndan; ‘The
Washington Post’un, “‹ran diktatörlü¤ü sallant›l› günler geçirirken Obama yönetiminin ‹ranl› muhaliflere destek vermek için elinden geleni yapmas› gerekiyor,” demesine uzanan yelpazede “d›fl destekler”e mazhar oldu¤u da “es” geçilmemelidir!
V. AYRIM: SONUÇ YER‹NE
Ray Takeyh’in, “Ç›kmaza saplanm›fl ‹slâm Cumhuriyeti’nin gelip geçici bir
fenomen oldu¤u aç›k,” saptamalar›n› tekzip eden yaflananlar; bir yerde Stephen
49

Kinzer’in, “Musadd›k hükümetini deviren CIA darbesi bugünkü rejimin tohumlar›n› att› ve ‹ranl›lar ABD’nin bir müdahalesini daha istemiyor,” saptamas›n› do¤50

rulad›…
47 Alan Woods, “‹ran Devrimi Bafllad›”, sendika.org, 20 Haziran 2009
48 Mazin Hammad, “‹ran’› Ancak Referandum Sakinlefltirir”, Vatan, 22 Temmuz 2009.
49 Ray Takeyh, “fiah’›n ‹kilemi Tahran’a Geri Döndü”, The Washington Post, 31 Aral›k 2009.
50 Stephen Kinzer, “‹ranl›lar ‘Yerli Yap›m›’ Demokrasi ‹stiyor”, The Guardian, 22 Haziran
2009.
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Bunlarla birlikte Slavoj Zizek’in, “Burada söz konusu olan Humeynî Devrimi’nin hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›fl partizanlar›n hakiki bir halk ayaklanmas›d›r,”

51

diye tarif etti¤i “Yeflil Dalga”dan geriye kalana gelince:
Öncelikle, Nietzsche’nin, “Uçurumlar› sevenlerin kanatlar› olmal›,” saptamas›n› bir kez daha do¤rulayan “‹ran’da yaflananlar bafllang›ç, son de¤il,” Oliver
Bilger’in deyiflindeki gibi…
Ve Ali Hammade’nin “‹ran’daki gösterilere kat›lanlar›n azalmas› Hamaney
ve Ahmedînijâd’a deste¤in artt›¤›n› de¤il, rejimin halk›na uygulad›¤› fliddeti yans›t›yor,” diye betimledi¤i ‹ran derin bir sars›nt› yaflad›; gerisi de gelecek; çünkü
52

‹ran soka¤› seven, talepkâr, dinamik bir toplum...
Evet, Bat›’da üzerine çizilen tablolar ne olursa olsun, ‹ran tarihi, kültürel birikimleri, heterojen toplumsal yap›s›, etnik çeflitlili¤i, canl› ideolojik münderecat›,
geliflkin s›n›f dinamikleriyle hiç kuflkusuz ki kendi sorunlar›n›n üstesinden gelmeye, kendi yazg›s›n› tayine muktedir bir ülke. Son ony›llarda içine k›s›ld›¤› “mollarfli” kapan›ndan er ya da geç, kendi dinamiklerine dayanarak kurtulaca¤›, kesin.
Üzerindeki, ABD-‹srail ortak imalat› “nükleer tehdit” heyulas› ise, sahibi oldu¤u (baflta petrol olmak üzere) zenginli¤in kabartt›¤› emperyalist ifltah›n, bölge
üzerine müdahalesinin bir baflka görüngüsü yaln›zca… Bu ifltah›n fiili müdahaleye dönüflmesi, Orta Do¤u’yu -ve dünyay›- yeni ve flimdiye dek yaflad›klar›m›zdan
çok daha kanl› ve sonu belirsiz trajedilere sürüklemekten baflka bir ifle yaramayacakt›r.

51 Slavoj Zizek, “Uçurumun Kenar›ndaki Kedi Düflecek mi?”, Yeni Yol, No: 34, Yaz 2009, s.
111.
52 Ali Hammade, “Hamaney ve Ahmedînijâd Tek Çareyi fiiddette Buldu”, Nehar, 25 Haziran
2009.
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