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İranlı yöneticiler ve halk, oldukça güçlü ve etkili bir Farisi milliyetçiliğe sahiptir ve Batılı ülkelerin bölge politikalarına 

müdahalelerine karşı aşırı hassastır.

İran’ın Dış Politika Yapım Sürecini 

Etkileyen Unsurlar 

The Elements Affecting Iran’s Foreign Policy Making Process

Ertan EFEGİL

Abstract
Iran is an influential regional actor in the Middle East region. Its geopolitical position, large population, 
strong army and economic richness encourage the Iranian decision makers to play a regional leadership role 
in the regional politics. However, its heterogeneous ethnic and social structures lead the Iranian politicians 
to have more suspicious feelings about Iran’s territorial integrity and political independence. Due to its his-
torical traumas, it is strongly against any foreign interventions in the regional affairs. Shiism encourages the 
Iranian officials to pursue revisionist policies. Iran’s political culture consists of strong Persian nationalism, 
Shiism and family bonds. In Iran the foreign policy decision making process is dominated by the Presidency. 
In the meantime, the Supreme Leader can express his concerns about the foreign policy.

Keywords: Iran, Radicals, Islamic Regime, Foreign Policy, Foreign Policymaking, Political Culture, Geopo-
litics
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Giriş

İran, Ortadoğu bölgesinde, önemli bir bölgesel 

aktördür. Jeopolitik yapısı, toprak bütünlüğünü 

güvence altına alma isteği, olumsuz tarihsel tec-

rübeler, diğer İmparatorluklar ile tarih içerisinde 

yaşanan rekabet, Batılı ülkelerin İran’ın içişlerine 

müdahaleleri, İran’ın etnik yapısının heterojen 

olması, Şii İslam anlayışı ve ekonomik yapısı gibi 

faktörler, İran dış politika yapım sürecini derin-

den etkilemektedir.

Mevcut yazıda, bu faktörlerin, İran’ın dış politika 

yapımındaki etkileri detaylı şekilde incelenecek 

ve ardından İran’daki liderliğin dış politika yapım 

sürecindeki rolü üzerinde durulacaktır. Son ola-

rak, İran’ın dış politikasının işleyişi özetlenecek-

tir.
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Tablo 1: İran dış politikasını etkileyen unsurlar
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JEOPOLİTİK DURUM

Tablo 2: Jeopolitik Durumun Dış Politikaya Yansıması
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İran, Güneybatı Asya’dadır. Kafkaslar, Hazar De-

nizi, Orta Asya, Körfez bölgesi, Umman Körfezi, 

Türkiye, Irak, Afganistan ve Pakistan ile çevrili-

dir. İran’ın doğal sınırları, yüzyıllarca bu ülkenin 

kendisine özgü kimliğini geliştirmesine yardımcı 

olmuştur. Bu sınırlar, İran halkına, doğal korun-

ma imkânı sunmaktadır.

İran, Avrasya jeopolitiğinde oldukça eski bir geç-

mişe sahip, karaya dayalı bir imparatorluktur. Bu 

tarihsel geçmişinden ötürü İran’ın bölgesel ih-

tirasları, Batı Asya coğrafyasının ötelerine ulaş-

maktadır.

Öncelikle coğrafi konumu, Fars toplumunun 

etkisinin Asya’nın içlerine doğru yayılmasına 

yardımcı olmaktadır. Diğer yandan İran bu du-

rumundan ötürü büyük devletler ile rekabet içe-

risindedir.1

Bölgesel üstünlük arzusu, İran dış politikası-

nın uzun yıllardır var olan bir özelliğidir. Uzun 

tarihsel geçmişinden ve jeo-stratejik açıdan ol-

dukça önemli olan coğrafyasından ötürü, İran, 

kendisini Körfez bölgesinin geleceğini belirleyen 

yegâne güç olarak görmektedir. Diğer yandan 

İran, kadim medeniyetinden ötürü, kendisini 

mevcut devlet topraklarının ötesinde etkiye sa-

hip bir aktör olarak algılamaktadır. Bu nedenle 

Ortadoğu’nun bölgesel politikasına müdahale 

etmesi, İranlı siyaset adamları için gayet doğal 

bir durumdur.  Bu düşüncesinden dolayı, İran, 

Körfez bölgesinde tek askeri güç olmak için ça-

balamaktadır. 1970’lere kadar Batı güvenlik sis-

teminin bölgedeki temel taşı haline gelmeye 

gayret etmiştir. 1979 İslam Devriminden sonra, 

askeri gücünü, İslam’ı ihraç etmek amacıyla kul-

lanmıştır. Bu girişimler, İranlı devlet adamları 

tarafından tarihsel bir sorumluluk olarak görül-

mektedir.2 

İran’ın dış müdahalelere karşı tarihsel açıdan 

acizliği, İran halkının ve yöneticilerinin zihinle-

rinde derin ve kalıcı bir incinme bırakmıştır. Bu 

tarihsel incinmeler, İran karar vericilerinin dü-

şünce dünyasını ağır bir şekilde etkilemekte ve 

bu kişilere rehberlik etmektedir. Bu düşüncelerin 

etkisiyle, İranlı elitler, İran’ın dış baskılara karşı 
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koyabileceğini düşünmektedir. Bu düşünce İran-

lılara, aşırı güven duymalarına ve kendi ülkele-

ri hakkında abartılı fikir edinmelerine yardımcı 

olmaktadır. İranlı yöneticilerin zihinlerindeki dış 

çevre algısı ve dış müdahalelere karşı tarihsel in-

cinmeler, İranlıların, kendi bölgelerini olumsuz 

denge anlayışı içerisinde tanımlamalarına ne-

den olmaktadır. Ayrıca tarihsel incinmeler ve dış 

müdahalelere karşı algılar, İran’da Fars milliyet-

çiliğinin gelişmesine ve güçlenmesine sebebiyet 

vermektedir. Fars milliyetçiliği, öncelikle ülke 

bütünlüğünü koruma ilkesine yönelik konular 

üzerine odaklanmıştır.3 

Bu düşüncelerinden ötürü, İranlı yöneticiler, 

Batı karşısında ülkelerinin ekonomik açıdan tam 

bağımsızlığını savunmaktadır. Ekonomik açıdan 

tam bağımsızlığını kazanan İran, siyasi alanda da 

tam bağımsız hale gelecektir. Diğer bir ifadey-

le, siyasi ve ekonomik bağımsızlık, İran’ın kendi 

kaderi üzerine tam egemenlik ve kontrol hakkı 

tanıyacaktır. İslam Devriminden bu yana, İran-

lılar, Batı’dan daha özerk kalabilmek için güç id-

dialarında bulunmuştur. Ancak ekonomik alan-

da, İran, Batı’dan kopuk bir ekonomik anlayış 

benimseyememiştir. Böylece İran, hiçbir zaman 

ekonomik açıdan tam bağımsızlığını kazanama-

mıştır. Şah döneminde, İran’ın petrol zenginliği, 

ülkenin askeri modernizasyon programlarına ve 

küresel ekonomik güç olma arzusuna harcan-

mıştır. Fakat zamanla İran, Şah’ın bu ihtiraslarını 

finanse etmekte zorlanmış ve ekonomik sıkıntıya 

düşmüştür.4 

ETNİK YAPISI

Tablo 3: Etnik Yapının Dış Politikaya Yansıması
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İran toplum yapısı, etnik açıdan oldukça karma-

şıktır. Ülke nüfusunun sadece yüzde 51’ini oluş-

turan Farisi grup, yine de İran’ın en büyük etnik 

grubudur. Farisiler, ülkenin orta ve doğu kısımla-

rında yaşamaktadırlar. İran toplumundaki diğer 

güçlü toplum ise Türklerdir. Azeri Türkleri, İran 

toplumunun yüzde 24’üne tekabül etmektedir. 

İran’ın kuzeybatısında yaşamaktadır ve kuzeyin-

de Azerbaycan ile komşudur. İran’ın kuzeydoğu-

sunda yaşayan Türkmenler, nüfusun yüzde 2’si 

kadardır. Ülkede yüzde 3 civarında etnik Arap-

lar bulunmaktadır. Bunlar Belucistan bölgesinde 

yoğun olarak yaşamaktadır. Ermenilerin oranı 

ise, yüzde 2’dir.5 

İran’ın bu toplumsal, mezhepsel ve etnik bölün-

müşlüğü, İranlı yöneticilerin, ülkelerinin, “dış 

güçler tarafından parçalanması için girişimlerde 

bulunabileceği” düşüncesine sahip olmasına ne-

den olmakta ve bu grupların, diğer devletler ile 

işbirliği içerisinde olabileceğini öngörmektedir. 

O nedenle İran, dış politikasında şüpheci bir tu-

tum edinmektedir. Bilindiği üzere, Azerbaycan’ın 

eski Devlet Başkanı Ebulfeyz Elçibey, 1990’lar-

da İran’ın Azeri bölgesi için Güney Azerbaycan 

kavramını kullanmış ve bir gün Kuzey ve Güney 

Azerbaycan’ın kurulacağı tezini savunmuştu. Bu 

politika, İran’ın parçalanmasını öngörüyordu ve 

İranlıları endişelerinde haklı bir konuma sürük-

lüyordu. Aynı şekilde ABD’li akademisyenler, bir 

dönem, etnik gruplar üzerinden İran’ın parça-

lanması politikası üzerinde durmuşlardı. Sonuç-

ta, İran, etnik çeşitliliğinden ötürü, aşırı güven-

sizlik duyan, toprak bütünlüğü ve siyasi bağım-

sızlığı konusunda hassas ve diğer devletlerin bu 

topluluklar üzerine yaptığı açıklamalardan aşırı 

rahatsız olan bir ülkedir.6
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DİN: Şİİ ANLAYIŞ

Tablo 4: Şii Anlayışın Dış Politikaya Yansıması
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Devlet Başkanlarının desteklediği siyasi reformlar daha istikrarlı ve çoğulcu yönetim sistemine İran halkının katılımını öngörmektedir. 

Ancak bu hedefler devletin ve toplumun İslami ilkelere ve törelere olan bağlılığını muhafaza ederek gerçekleştirilecektir.

İran halkının yüzde 89’u, Şii’dir. İran’ın komşula-

rında ve civarında (Bahreyn, Irak, Lübnan, Suudi 

Arabistan, Pakistan, Afganistan ve Körfez ülke-

leri) Şii azınlıklar yaşamaktadır. Bu azınlıklar ile 

Şiilik ortak paydasına dayanarak, İran, yakın iliş-

kiler kurmaktadır. Ancak İran’ın Şii kimliği, bu 

ülkeyi bölgedeki diğer Arap toplumlarından ayrı 

bir konuma sokmaktadır. İran’da yaklaşık yüzde 

9 civarında Sünniler yaşamaktadır. Bunlar Belu-

cilerden ve Kürtlerden oluşmaktadır. Ermeniler 

ise, Ortodoks Hıristiyanlardır.7 

1979 yılından bu yana, İran yönetimi, ulusal gü-

cüne din boyutunu da eklemiştir. İslami konular, 

İran’ın bölgedeki görüntüsünü ve komşu devlet-

lere ilişkin politikalarını doğrudan etkilemiştir. 

İran’ın bölgesel duruşu, İslam jeopolitiği tarafın-

dan belirlenmektedir. 

1980’lerde İran’ın yayılmacı Şii anlayışı, bölge-

nin mevcut dengesini tehdit etmiş ve dolayısıy-

la Arap komşularını toprak bütünlükleri konu-

sunda endişeye sevk etmiştir. Bu politikasından 
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ötürü, Suudi Arabistan ile sorunlar yaşamakta-

dır. İran, kendi İslami anlayışını bölgeye yaymak 

için çabalarken; Suudi yöneticiler, bu girişimle-

ri, kendi ulusal bağımsızlıkları ve bölgedeki güç 

dengeleri açısından bir tehdit olarak algılamakta 

ve İran’ın İslami anlayışının yayılmasını engel-

lemek için politikalar geliştirmektedir. İran’ın 

dini liderleri Arap ve Müslüman toplumlarının 

çoğunda İslami ayaklanmaların gerçekleştiril-

mesini istemektedir.8 Bu çağrılara, bölgedeki Şii 

azınlıktan sempatik tepkiler gelmektedir. Tabi 

doğal olarak İran’ın mesajları ve bölgeden gelen 

olumlu tepkiler, Arap yöneticilerinin ve elitleri-

nin, İran’ın niyetleri konusunda derin şüpheler 

edinmesine yardımcı olurken, İran’ın bölgedeki 

etkisini sınırlandırmak için girişimlerde bulun-

malarını teşvik etmektedir.9  

1980’lerin sonlarına doğru, İran-Irak savaşının 

sona ermesi, İran’da daha pragmatist liderlerin 

işbaşına gelmesi, petrol politikasının artan öne-

mi, Kuveyt’in Irak tarafından işgali ve İran’ın So-

ğuk Savaş sonrası dönemde bölge devletleriyle 

ilişkilerini yeniden geliştirme arzusu gibi neden-

lerden ötürü, İranlı yöneticiler, dış politika anla-

yışlarında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştır.10 

Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde İran Afga-

nistan, Lübnan ve Filistin başta olmak üzere çe-

şitli ülkelerdeki radikal İslami gruplar ile ilişki-

lerini sürdürmektedir. Ancak bu tutum, İran’ın 

Sünni laik rejimler ile ilişkilerini geliştirmesine 

engel olmaktadır.11 

SOSYAL YAPI 

Tablo 5: Sosyal Yapının Dış Politikaya Yansıması

��	���
Y�"+

-
 :��
����+
	�	���
��"+

$�'���S
��/�+��
'�

���4��

.
 Y�/�+
��/���0
����

$�����3��V
�)���$�

	���"��5

.
 8��4
:���+��
�	�0
����

���$��
�����+/�

	���"��5

.
 Y�/�+
��/���0
:��
�6�$����
������
�+/
"�������	+�+

��	�����$������5


.
 8��4
:���+��
�	�0
(��+�+
-�����
���
���+�
���/�����
�����

��$������5

İran’da iki farklı sosyal tabaka bulunmaktadır. 

1960 ve 1970’lerde yaşanan iç göçlerin netice-

sinde ülke genelinde eğitimsiz ve derin İslami 

inançlara sahip insanlar şehirlere yerleşmişlerdir.  

Bu kişiler Devrim’i koşulsuz desteklemekte ve 

devletin İslami özelliğinin muhafaza edilmesini 

savunmaktadır.  

Bu kesimin aksine, genç İranlılar, daha iyi eğitim 

almalarından ve Batılı toplumlar ile temas içer-

sinde bulunmalarından ötürü Devletin İslami 

kimliğine daha az saygılıdır. Gençler daha çok 

devletin yeniden yapılandırılması ve ekonomi-

nin geliştirilmesi yönündeki politikaları destek-

lemektedir.12 

SİYASAL KÜLTÜR 

Tablo 6: Siyasal Kültürün Dış Politikaya Yansıması
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İran’ın uzun ve zengin tarihi mirası ile 19’ncu 

ve 20’nci yüzyıllarda Batılı ülkelerin işgali altın-

da kalması nedeniyle, İranlı yöneticiler ve halk, 

oldukça güçlü ve etkili bir Farisi milliyetçiliğe 

sahiptir ve Batılı ülkelerin bölge politikalarına 

müdahalelerine karşı aşırı hassastır. Bu duygular, 

İran halkı arasında milliyetçi söylemlere yönelik 

bir sempatinin ortaya çıkmasına neden olmuş-

tur. İslam Devrimi sırasında halkın Şah’a karşı 

çıkmasında bu düşüncelerin de kayda değer et-

kisi bulunmaktaydı. Çünkü halkın birçoğu için, 

Şah, Batı’nın kuklası haline gelmiş bir yöneti-

ciydi. 1960’larda ve 70’lerde ortaya çıkan İslami 

akımlar da benzer temaları işlediler ve açık bir 

şekilde Batılı ülkelerin içişlerine ve bölge poli-

tikalarına müdahale etmesine karşı çıktılar. So-

nuçta İran halkı sömürgecilik-karşıtı bir düşünce 

yapısına sahiptir. 

İran’da siyasal çoğulculuk anlayışı siyasi kültüre 

hâkimdir. Özellikle Şii gelenek, çoklu dini lider-

ler anlayışını desteklemektedir. Ayrıca Şii gele-

nek, dini ulema arasında görüş birliğini, yasala-

rın üstünlüğünü ve kapsayıcılığı içermektedir. 

Bu anlayış İran’da taleplerinin yerine getirilmesi 

için halkın gösterilerde bulunmasına olanak ta-

nımakta ve siyasal özgürlüğü, anayasacılığı ve 

temsili kurumları savunmaktadır. Bu çoğulcu 

temalar, sadece demokratik ve laik kesimler tara-

fından değil, İslami geleneği benimseyenler tara-

fından da desteklenmektedir.13

İran toplumunda aile bağları oldukça güçlüdür ve 

bu bağların siyasi ve sosyal yapılar üzerinde sağ-

lam etkileri bulunmaktadır. Siyasetçiler, sıklıkla 

kendi çocuklarına, eski arkadaşlarına ve kardeş-

lerine fazlasıyla güven duymaktadır. Bu güven-

den ötürü, siyasi kurumların işleyişi, daha çok 

bu tür kişisel bağlantılar üzerine inşa edilmekte-

dir. Bu nedenle bürokratik kurumlar, kişisel iliş-

kileri daha fazla yansıtmaktadır. Hatta İranlılar, 

siyasetçiler hakkında bir tutum ve görüş belir-

lerken, siyasetçinin aile bağlarına bakmaktadır. 

Siyasetçiler, istişarede bulunurken, aile fertlerine 

ve yakın arkadaşlarına öncelik vermektedir. İran 

siyaseti, güçlü patron-müşteri (patrimonial) ve 

kabile eğilimlerine sahiptir. Böylece ülkenin sivil 

toplum kuruluşları siyasette daha az etkilidir. 

Diğer taraftan İran’da siyasal kültür toplumsal 

katmanlar arasında bazı farklılıklar göstermek-

tedir. Diğer bir ifadeyle, İran toplumundaki İsla-

mi gelenekselci anlayışı savunanlar ile reformcu 

kanat arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır. 

Yani İran toplumunun modern kesiminin siyasal 

kültürü, daha dindar, daha az eğitimli daha az 

kozmopolit, kişisel bağlantılara daha fazla bağlı 

ve sık sık İslam’ın gerileyişi ve İran’da Batılı kül-

tür ve değerlerin yayılışı konularında endişe du-

yan gelenekselcilerden daha farklıdır.14 

Genç ve yaşlı İranlılar arasında bir başka bö-

lünme daha mevcuttur. Daha iyi eğitimli, daha 

kozmopolit ve İslami rejime kendilerini daha az 

adamış olan Genç İranlılar, ekonomik durgun-

luklardan ve kültürel kısıtlamalardan daha fazla 

etkilenmektedir. Siyasi ve kültürel özgürlüklerin 

ve büyük ekonomik fırsatların oluşturulmasını 
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şiddetle desteklemektedirler. Genel olarak hükü-

met içerisindeki aşırı bürokratikleşmeye de kar-

şıdırlar. Sosyalizm ve diğer seküler ideolojilere 

de daha az ilgi göstermektedirler. Ancak güçlü 

bir şekilde Batı kültürüne ilgi duymaktadırlar.15 

EKONOMİ

Tablo 7: Ekonominin Dış Politikaya Yansıması

Ekonomi \����.-����
-���

.
 [��
�1��$����j

.
 ��*���+
���++$�+�+
��/'��
��$��0

.
 �+/
������
*1������
��$��0

.
 (��+���
�����$��
���/����0

.
 *1���	��
����/$����
������$�
4�*���+0

.
 �	���
$�����3�	���
"���$��+0

.
 *1���	��
�������
�������+
'�
*1���.�+/+
��'�����
���
�������
���+/��+0

.
 �����
"����
�������0
�+/�
*�)+$�+�+)+
���+�+
'�
�+/
"�������

	�4���������
	+�+����+�+5

.
 2�'�$
	���	+0

.
 "����
7�����+�+
���+$�
4�*���+0

.
 (1���	��
�������
�������+0

.
 bddL%����
�����$��
	+�+��+��
'�
(��+
���
���/�����
�-3���$�

���+/��+5

Petrol gelirleri, İran’ın en önemli gelir kaynağını 

oluşturmaktadır. İran toplumunun modernleş-

tirilmesi ve ekonominin sanayileştirilmesi po-

litikaları İran’ın doğal kaynaklara bağımlılığını 

arttırmıştır. Petrol ekonomisi ve politikası İran’ın 

dış ve ulusal güvenlik politikalarını etkilemekte-

dir. Petrolün ekonomideki rolünün artması dış 

politikanın ekonomik boyutunun güçlenmesine 

(ekonomikleştirilmesine) neden olmuştur. Şah 

döneminde doğrudan yabancı yatırımı teşvik 

etmek, dış ticaret bölgeleri kurmak ve Batı dün-

yasıyla derin ekonomik ilişkiler tesis etmek İran 

dış politikasının temel hedefleri haline gelmiş-

tir. 1950 – 1970 arası dönemde petrol gelirleri 

İran’ın imkânlarını arttırırken, bu sayede İranlı 

liderler de bölgesel gelişmeleri etkileme imkânı 

bulmuştur. Böylece bu dönemde İran bölge-dışı 

güçlü devletler ile ittifak arayışı içerisinde girdi 

ve askeri kapasitesini kapsamlı bir şekilde geliş-

tirdi.16 

Fakat zamanla petrol gelirleri İran’ın dış politi-

ka seçeneklerini sınırlandırmıştır. Çünkü İran’ın 

petrol gelirlerine bağımlığı dış dünyadan gelen 

etkilere ve diğer ülkelerin baskılarına bu ülkeyi 

açık hale getirmiştir.

1979 İslam Devrimi’nden sonra İran’ın uluslara-

rası ekonomik yapıdaki rolü değişmemiştir. Her 

ne kadar İslam Devrimi ekonomik ve siyasi alan-

larda tam bağımsızlık anlayışını kendisine hedef 

olarak seçmişse de İranlı yetkililer ve elitler dü-

şük petrol fiyatlarının petrol-bağımlısı ülkenin 

ekonomik zayıflığı anlamına geldiğini kısa sü-

rede anlamışlardır. Bu nedenle İranlı yöneticiler 

diğer bölgesel petrol üreticileri ile işbirliği içe-

risinde bulunarak petrol gelirlerini arttırmanın 

yollarını aramışlardır.17 

1990lı yıllarda İran ekonomik alanda ciddi so-

runlar yaşamaya başladı. Negatif büyüme oranı, 

yüksek işsizlik, düşük üretim düzeyi, yatırım ser-

mayelerinde yetersizlik, yüksek ithal bağımlılığı, 

kamu sektörünün aşırı artması gibi ekonomik 

sorunlar İran’ın petrol sektörüne olan bağımlı-

lığını arttırırken, Batılı ülkelerin sermaye, tek-

noloji ve sanayi tecrübelerine olan ihtiyacı had 

safhaya çıktı. Böylece dış ülkelerin yardımları ül-

kenin yeniden yapılandırılması için gereklilik ha-

line geldi. Bu amaçla Batılı ülkeler ile ilişkilerini 

geliştirmeye gayret eden İran Cumhurbaşkanları 

Hatemi ve Rafsanjani IMF’nin ekonomik reform 

programını uygulamaya çalıştılar.18
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LİDERLİK VE DIŞ POLİTİKA YAPIM SÜRECİ

Tablo 8: Liderlik ve Dış Politika Yapım Süreci
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İslam anlayışı ve ideolojisi, yaşlı geleneksel İran sosyal tabakası, dini ulema ve Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın dış politika

 anlayışlarında fazlasıyla baskın konumdadır.



İnceleme

62       
�����	����	�	����	�	�	�����	��

Cumhurbaşkanı İran’ın dış politikasını belirleme 

ve yönetme yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkan-

lığı Bürokrasisi yürütme gücünün merkezin-

de yer almaktadır. Ulusal Güvenlik Konseyi de 

Cumhurbaşkanlığı’nın kontrolü altındadır. Kon-

sey dış politika gelişmelerinin görüşüldüğü te-

mel organdır. Konsey’de Dini Lider’in temsilcisi 

de yer almaktadır ve bu sayede Dini Lider dış po-

litika planlama sürecini etkileme gücüne sahip 

olmaktadır. Dini Lider, dış politikayı tartışabilir, 

eleştirebilir ve hatta bazı tavsiyelerde bulunabi-

lir. Meclis Sözcüsü Yardımcısı Ulusal Güvenlik 

Konseyi’nin Sekreteri olarak görev yapmakta ve 

Konsey’de Dini Lider’in temsil etmektedir.19

Dışişleri Bakanlığı dış politika gelişmelerini 

doğrudan Cumhurbaşkanı’na rapor etmektedir. 

Çünkü Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’nun 

Başkanı’dır. Dışişleri Bakanlığı dış politikayı yü-

rütmekle yükümlüdür. Ancak dış politikanın 

uygulanmasını Cumhurbaşkanlığı bürokratları 

gözlemlemekte ve kontrolü altında tutmaktadır.

İran Meclisi, Dış İlişkiler Komitesi aracılığıy-

la dış politika yapım sürecinde aktif rol üstle-

nebilmektedir. Meclis Bakanlıklardan detaylı 

açıklamalar isteyebilmektedir. Bu mekanizma 

sayesinde, milletvekilleri, dış politika kararları-

nı etkileyebilmekte ve dış politika gelişmelerini 

gözlemleyebilmektedir. Açıklamalarda, mülakat-

larda bulunarak ve yazılı makaleler yayınlayarak, 

milletvekilleri dış politikaya ilişkin görüşlerini 

ifade edebilmektedir.

İran’da sivil toplumun ve siyasal partilerin zayıf 

olması nedeniyle gayrı resmi ve politika-temelli 

istişare birimleri karar verme sürecinde daha et-

kin rol üstlenmektedir.20

KAMUOYU

İran’da kamuoyu Şii geleneğinden ötürü, dış po-

litika yapım sürecinde gözle görülür bir etkiye 

sahiptir. Çünkü İran toplumu siyasi tartışmalara 

açıktır. Yine de Muhafızlar Konseyi’nin amacı dış 

politika kararlarının İran Anayasasına uygunlu-

ğunu sağlamaktır. Bu da kamuoyunun politika-

daki etkisini azaltmaktadır. Yavaş da olsa, İran’da 

yarı-bağımsız araştırma merkezleri ve düşünce 

kuruluşları kurulmaktadır. Ülkede göreceli ola-

rak özgür ve geniş bir medya ağı faaliyet göster-

mektedir.21 

SİYASİ DİNAMİKLER 

Tablo 9: Siyasi Dinamikler
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1980’ler boyunca İran’ın dış politika konuları 

dini lider Ayetullah Humeyni tarafından karara 

bağlanmıştır. Humeyni’nin belirlediği politikalar 

ise dini lidere bağlı bir bürokratik yapı tarafından 

izlenmiştir. Yine de dini yapılanma içerisindeki 

çeşitli gruplar ve güç merkezleri dış politika gün-

deminde kendi çıkarlarının yer alması için yoğun 

bir mücadele içerisinde bulunmuştur. 

Yine de günümüzde radikal gruplar ile reformcu-

lar arasında bir çekişme görülmektedir. Bu mü-

cadele dış politika yapım sürecinin işleyişini be-
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lirlemektedir. Çünkü İran devlet sisteminde yer 

alan anayasal kurumlar ve çeşitli güç merkezleri 

kendi aralarında işbirliği içerisinde bulunarak ve 

ittifaklar inşa ederek birbirleriyle rekabet etmek-

te ve süreci yönlendirmeye çalışmaktadır.22 

Radikal gruplar İslam devriminin dış dünyaya 

ihracı yönünde politikalar güdülmesini hararetle 

savunurken, Ortadoğu bölgesindeki Şii kökenli 

siyasal gruplar ile ittifak ilişkileri içerisine giril-

mesini desteklemektedir. 1990’larda İranlı yöne-

ticiler, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, 

Afganistan ve Lübnan gibi ülkelerdeki Şii azın-

lıkları isyana teşvik ederken, radikal gruplara da 

mali ve askeri destek sağlamıştır. 

Devrimin ilk yılları devrimci bir anlayışla İran’ın 

toplumsal yapısının dönüşümünü öngörüyordu. 

Bu dönemde radikal İslamcı liderler İran toplu-

munu İslamlaştırma yönünde kararlı politikalar 

izledi, devletin hukuk ve siyasi sistemlerini ye-

niden yapılandırdı, okulları, medya araçlarını ve 

dini kurumları bu amaca hizmet eden araçlara 

dönüştürdü (indoctrinization) ve İran halkını 

katı bir şekilde İslami kurallara uymaya zorladı.23 

Radikaller İran’ın Batı devletleri ile ilişki kur-

masına ve İran toplumunun Batılı değerleri be-

nimsemesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Onların 

deyimiyle İran toplumunun yozlaşmasını önle-

mek amacıyla kendi ülkelerine yabancı yatırım 

gelmemelidir.  

Ancak reformcu kanat radikallerin görüşlerine 

fazla itibar etmemektedir. Öncelikle bu grup Şii 

inancı içerisinde İran’ın siyasi ve ekonomik bir 

reform süreci yaşamasına destek vermektedir. 

Bu bağlamda Batılı ülkeler ile yakın ilişki içeri-

sinde olunmasını, yabancı yatırımların ve ser-

mayenin ülkeye gelmesini, Batı toplumlarıyla 

temasın gerçekleştirilmesini ve İran’ın uluslara-

rası toplumdaki yalnızlığının giderilmesini talep 

etmektedir.24 

DIŞ POLİTİKANIN İŞLEYİŞİ 

Tablo 10: İran’ın Dış Politika Beklentileri ve İlkeleri

Beklentileri

. ;�6�$�
	�)��$��/�+$��0

. `������
��"��
*-�-��-)-�-
'�
	���	�
*�)+$	+3�+�+
���$��0

. ��"��$��
����
$��	+�+
$�����3�
��$��0

. U��	����	+
���/������
:��%+�
*1���	��
�-4
��-�-
�������

�������+$��5

:������

. [�����0
�+/
"���������
*���������
��	���5

. 91��3
*1���	����
:��
*�/�+��
"����
-�����
-�����5

. q��"������
����$�
'�
��'�	�
��)��
��3
'�
"����
�3�'���5

. �����
�����
�����6��
��"+	+0
����/���
	�'�
��$������5

. ��������
�����
	���	�
������������
�-4�����$�
�	��)�5

. ��������4����
'�
	1$-�������
��/+�+
	���	��
�-��-5

İran, dünyanın en eski medeniyetine sahip ülke-

lerinden birisidir. Uzun ve çalkantılı tarihsel geç-

mişinde İran, diğer devletler ile ilişkilerinde çok 

çeşitli ulusal rolleri benimsemiştir.

İran’ın dış politika stratejileri İranlı liderlerin 

şu beklentilerini yansıtmaktadır. İranlı liderler 

kendi rejimlerini sağlamlaştırmak, ülkenin top-

rak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, 

toplumun dini mirasını muhafaza edebilmek ve 

uluslararası ilişkilerde İran’ın rolünü yeniden 

canlandırmak için dış politikayı bir araç olarak 

kullanmışlardır.

İran Körfez bölgesinde en güçlü bölgesel aktör-

dür ve İslam Dünyası’nda belirleyici rol oyna-

maktadır. Devlet Başkanlarının desteklediği si-

yasi reformlar daha istikrarlı ve çoğulcu yönetim 

sistemine İran halkının katılımını öngörmekte-

dir. Ancak bu hedefler devletin ve toplumun İsla-
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mi ilkelere ve törelere olan bağlılığını muhafaza 

ederek gerçekleştirilecektir. Ekonomik reformlar 

ise İran’ı dünya ekonomisiyle bütünleştirmeyi 

amaçlamaktadır. İran, dünya siyasetinde etkin 

bölgesel güç haline gelmektedir.25

İran dış politikasının temel ilkeleri şunlardır:

1- Her ne kadar İran dış politikasının belirlen-

mesinde İslami ilkeler etkin rol oynasalar da 

1979 yılından günümüze kadar bu ilkeler dış po-

litikada belirleyici bir güç haline gelmiştir.

2- İran Körfez bölgesinde başlıca petrol üretici 

ülke statüsüne sahiptir. Bu statü de İranlı liderle-

rin uluslar arası ekonomi politikte çok önemli bir 

rol üstlenmesine yardımcı olmaktadır.

3- Jeo-stratejik konumu ve sahip olduğu devasa 

petrol ve doğal gaz rezervleri İran’ın dış politi-

kasını şekillendiren diğer unsurlardır. Öncelik-

le İran, Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa, Asya ile 

Afrika arasında köprü rolü oynamaktadır. Soğuk 

Savaş döneminde İran Sovyetler Birliği ile ortak 

sınıra sahip idi. Günümüzde ise İran dünya pet-

rol rezervlerinin yüzde 73’üne sahip Hazar Hav-

zasına komşudur. Bu durum, İran’ın, dünya siya-

setinde eksen rol oynamasına neden olmaktadır.

4- İran yöneticileri ve elitleri ülkenin etnik olarak 

heterojen yapısından ötürü toprak bütünlüğünü 

koruma konusunda oldukça hassas bir düşünce 

yapısına sahiptir. Her ne kadar İran nüfusunun 

çoğunluğunu Farisiler oluştursa da ülkede beş 

farklı etnik grup bulunmaktadır. Bu nedenden 

ötürü İranlı yöneticiler sürekli olarak şu korku-

yu düşünce dünyalarında taşımaktadır: Bu etnik 

gruplardan birisi bağımsızlığını talep ederse bu 

domino etkisi yapabilir ve İran kısa sürede par-

çalanabilir. Zaten dış güçler kendi çıkarlarını ha-

yata geçirmek ve merkezi otoriteyi zayıflatmak 

amacıyla, ülkedeki bazı grupları desteklemekte-

dir.

5- Sıklıkla İran dış politikası liderler tarafından 

kendi siyasi konumlarını güçlendirmek ve pekiş-

tirmek için yönlendirilmiştir. İran halkı yabancı 

güçlerin işgali altında uzun yıllar yaşamalarından 

ötürü bağımsızlığını koruma yönünde güçlü iste-

ğe sahiptir. Bu düşünceden dolayı İran’ın ulusla-

rarası sistemdeki aktif rol oynaması yönündeki 

kararlılık milliyetçi ve sömürgecilik karşıtı söy-

lemler ile ifade edilmektedir. İranlı yöneticiler ve 

halk, dünya sahnesinde ülkelerinin büyük aktör 

olmasını tarihsel kader olarak düşünmektedir.26

İkinci Dünya Savaşından sonra, İran dış politika-

sı üç temel stratejiyi sırasıyla benimsemiştir: Ba-

tılı ülkeler ile isteksizce işbirliği, tarafsızlık ve Ba-

tılı ülkeler ile sürtüşme. Diğer bir ifadeyle, Soğuk 

Savaş sırasında İran dış politikası, önceleri ABD 

ile stratejik işbirliğini benimsemiştir. 1950’lerde, 

Sovyetler Birliği’nden ötürü İran, ABD’nin stra-

tejik müttefikiydi. ABD için de İran, Ortadoğu 

bölgesinde Sovyet etkisini sınırlamak için da-

yanak haline gelmişti. Ancak 1979 İslam Devri-

minden sonra, İran, ABD ve Batılı müttefiklerine 

yönelik karşıtlık politikası izlemiştir. 
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Dönemsel olarak İran dış politikasını incelersek, 

öncelikle karşımıza Başbakan Musaddık çık-

maktadır. Başbakan Musaddık dış politikasını 

oluştururken sömürgecilik karşıtı söylemi İran 

milliyetçiliği ile birleştirdi ve hem Batı dünyası 

hem de Sovyetler Birliği ile ilişkilerini muhafaza 

ederken, Batılı ülkelerin İran siyasetindeki etkisi-

ni azaltmaya gayret etti. Musaddık’a göre Anglo-

İran petrol şirketi İran’ın egemenliğini ihlal eden 

bir araç idi. Bu nedenle 1951 yılında Musaddık 

şirketi millileştirdi. Ardından da Amerikan ve 

İngiliz gizli servislerinin ortaklaşa operasyonuy-

la halk gösterileri sonucunda görevinden ayrıl-

mak zorunda kaldı.27 

Tablo 11: Dönemsel Olarak İran’ın Dış Politikası
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Şah dönemine baktığımızda Şah Pehlevi, İran dış 

politikasını kendi yönetimini pekiştirmek, eko-

nomiyi ve güvenlik birimlerini modernleştirmek 

ve uluslararası siyasette İran’ın imajını pekiştir-

mek için bir araç olarak kullanmıştır.

1941 – 1953 döneminde Şah ABD ile stratejik 

ittifak ilişkisi içerisine girdi. Çünkü Şah’a göre 

Britanya sömürgeci geçmişiyle birlikte zayıfla-

yan bir güç idi. Sovyetler Birliği’ni de yayılmacı 

emeller güden İran’ın geleneksel rakibi olarak 

görüyordu. Böylece ABD’ye hayranlık duyan 

Şah, Amerikan yönetimlerine güven duymaya 

başladı. Washington’a İran’ın Sovyetler Birliği’ni 

çevreleme stratejisine önem verdiğini gösterme-

ye çalıştı. Şah açısından Yunanistan, Avrasya jeo-

politiğinde Sovyet karşıtı cephenin sol kanadın-

da; Türkiye ortasında ve İran da sağ kanadında 

yer alıyordu. İran’ın jeostratejik önemine vurgu 

yaparak Şah, ABD’den sürekli ekonomik, askeri 

ve siyasi destek talep ediyordu. Bu taleplere o dö-

nemde olumlu yanıt vermeyen Washington, yine 

de İran ile karşılıklı savunma antlaşması imzala-

dı.28

1953-1962 döneminde, Şah, bir yandan ülke-

sini Sovyetler Birliği’ne karşı kullanılabilecek 

Amerikan askeri üssü haline getirmemeye gay-

ret etti, diğer yandan Ortadoğu bölgesinde 

ABD’nin temel amaçlarını destekledi: Sovyetler 

Birliği’ni çevrelemek, İsrail’i korumak ve Basra 

Körfezi’nden ucuz petrol sevkiyatını temin et-
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mek. Şah, Basra Körfezi’nde Batı yanlısı rejimleri 

ve bölgedeki İngiliz donanmasının varlığını des-

tekledi.

1955 yılında İran Sovyet-karşıtı Bağdat Paktı’na 

üye oldu. 1959 yılında ABD İran’daki mevcudi-

yetini arttırdı. Bunun karşılığında ABD İran’ın 

askeri yapısını modernleştirdi. Şah, bu ilişkile-

rin yardımıyla Ortadoğu’da bölgesel lider olmayı 

arzu ediyordu. 

Ancak ABD’den gerekli desteği alamadığı zaman 

Şah, Sovyetler Birliği ile yakınlaştı ve işbirliği 

antlaşmaları imzaladı. Bu yakınlaşmanın bir so-

nucu olarak İran topraklarına Amerikan füzele-

rinin yerleştirilmesine izin vermeyeceği yönün-

de Sovyet yetkililere söz verdi. Bu sayede iki ülke 

arasındaki ilişkiler gelişme gösterdi.29

1962 – 1979 döneminde İran Moskova ile 

dostane ilişkilerini sürdürürken, ABD ile ya-

kın işbirliğini muhafaza etti. Bu sayede İran 

Washington’dan daha fazla tavizler elde etmeye, 

diğer yandan Sovyetlerden kendisine karşı yıkıcı 

eylemlerde bulunmama sözü almaya gayret edi-

yordu. Aynı zamanda Şah İran’ın Washington’a 

olan bağımlılığını azaltmaya ve hem iç siyaset-

te hem de uluslararası politikada daha bağımsız 

politika gütmeye çabaladı. 

Şah uluslararası siyasette önemli oyuncu ola-

bilmek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için 

OPEC bünyesinde yüksek petrol fiyatlarını des-

tekledi. Petrol fiyatlarındaki artış (yüksek petrol 

fiyatları) İran’ın çok hızlı bir şekilde ekonomik 

büyümesine neden oldu ve İranlıların yaşam 

standardını yükseltti. Hatta İran ABD-menşeli 

firmalar için uygun pazar haline geldi.

Petrol gelirlerindeki artış aynı zamanda iki ülke 

arasındaki ilişkilerin doğasını da değiştirdi. Pet-

ro-dolarların yardımıyla Şah ABD’den 120 mil-

yar dolarlık modern silahlar satın alarak ordusu-

nu modernleştirdi.

Bu dönemde İran Basra Körfezi’nin jandarması 

ve/veya bölgesel güç olarak ortaya çıktı. Diğer 

bir ifadeyle, ABD’nin güçlü desteği, Şah’ın ih-

tirasları ve aşırı silahlanmış modern ordusuyla 

İran, bölgesel hegemon haline geldi.30 

1979 yılında İran dış politikası yeniden Bağlan-

tısızlık yönelimine yöneldi. İran, artık Sovyetler 

Birliği’ni çevrelemek için Batı kampının müttefi-

ki olarak konumunu sürdürmüyordu. Her iki sü-

per devlet ile ilişkilerini muhafaza etmeye çalıştı. 

Ancak Devrimin ilk aylarında ABD Humeyni re-

jimini tanımadı.

Ancak zamanla İran rejiminin İslami teokratik 

yapıya bürünmesiyle birlikte, İran dış politika-

sı daha radikal bir çizgiye kaydı. İslami rejim 

İran’daki tüm muhalifleri bu dönemde siyaset 

sahnesinden uzaklaştırdı. Kültür Devrimi’ni ha-

yata geçirmeye çalışan İslami rejim, İran’da haya-

tın her safhasını İslamlaştırmaya ve Batı kültürü-

nün toplumdaki izlerini silmeye başladı. İslami 

liderler Pan-İslamcı duruş sergilediler ve dış po-

litikanın en önemli gündemini İslam Devrimi’nin 

diğer ülkelere ihracı konusu işgal etti. ABD ile 

ilişkilerini sürdüren İran’a karşı Amerikan yö-

netimi Amerikalı rehineler krizi nedeniyle yap-

tırımlar uyguladı. Aynı dönemde Irak, İran’ın Şat 

tül-Arap topraklarını işgal etti. Böylece sekiz yıl 

sürecek olan İran-Irak savaşı başlamış oldu.31

Savaş sırasında ABD Irak’ı destekledi. Çünkü 

Amerikan yönetimi İran’ı bölge istikrarı için bir 

tehdit olarak algılıyordu. Aynı zamanda 1979 

yılında Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal etmiş-

ti ve İran ile ittifak ilişkisi içerisine girebilirdi. 

Bu muhtemel gelişmeyi önleyebilmek amacıyla 

ABD, İran ile gizli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu 

temasların neticesinde ABD, İran’a gizlice silah 

sattı. Savaştan sonra İran Avrupa ülkeleriyle iliş-

kilerini geliştirerek bozulan ekonomisini kalkın-

dırmaya çalıştı.32 

Savaş sonrası dönemde İranlı yöneticiler prag-

matist dış politika gütmeye başladılar. Savaşın 

getirdiği olumsuz etkileri nedeniyle İran eko-

nomisi acilen yeniden yapılandırılmalıydı. Dö-

nemin Devlet Başkanı Rafsancani’nin kalkınma 

planı, uluslararası pazarlardan mali yardımlar 

sağlamak ve yabancı yatırımcıyı teşvik etmek il-

kelerine dayanıyordu.33



İnceleme

67  
�����	����	�	����	�	�	�����	��

Rafsancani’nin dış politika hedefleri şunlardı: 1. 

İran’ın uluslararası toplumdaki yalnızlığını sona 

erdirmek, 2. ABD’nin Irak’ı çevreleme politika-

sını etkisiz hale getirmek, 3. Yabancı yatırımı 

teşvik etmek ve 4. İran ordusunu yeniden güç-

lendirmek amacıyla modern silah sistemlerini 

edinmek. Rusya ile ilişkileri geliştirmek öncelikli 

dış politika hedefiydi. Çünkü Rusya ve Çin, İran-

lı yöneticiler için ucuz askeri malzeme alımında 

güvenilir ortaklar idi. 1990’larında başında İran 

ile Rusya nükleer işbirliği antlaşması imzaladı.34

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte 

Tahran’ın Moskova’yla ilişkileri daha da gelişti. 

Kafkaslar ve Orta Asya bölgeleri İran’ı olumsuz 

şekilde etkileyebilecek istikrarsızlıklar içeriyor-

du. Ancak zamanla İran muhtemel Rus yayılma-

cılığını engellemek amacıyla bölge devletleriyle 

ilişkilerini geliştirdi. 

Aynı dönemde Rafsancani, Batı Avrupa ülkele-

riyle temkinli yakınlaşma içerisine girdi. Özellik-

le Avrupa Birliği ve Japonya ile ticari ilişkilerini 

geliştirmeye gayret etti.

Basra Körfezi’nde İran şu hedefleri güdüyor-

du: Bölgedeki liderlik rolünü yeniden kur-

mak, Irak’ı çevrelemek, Batı-yanlısı rejimleri 

Washington’dan kendilerini uzak tutma konu-

sunda ikna etmek ve bölgesel istikrarı muha-

faza etmek. İran bölgede istikrarı ve bölgesel 

ekonomik işbirliğini savunan bir ülke haline gel-

di. Çünkü bölgede istikrar olmadan, İran savaş 

sırasında zarar görmüş olan petrol rafinelerini 

tamir edemeyecekti. Aynı zamanda İran bu saye-

de üretimini arttırarak OPEC bünyesindeki lider 

konumunu yeniden inşa edemezdi.35   

1997 yılında seçimleri kazanan Hatemi’nin 

önünde ciddi sorunlar bulunmaktaydı. Öncelik-

le İran ekonomik sıkıntılar ile uğraşıyordu. Dü-

şük petrol fiyatları, hantal devlet bürokrasisi ve 

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar, İran için 

diğer kayda değer sıkıntılar idi. Bu sıkıntılar ile 

baş edebilmek için Hatemi, diğer bütün ülkeler 

ile normal ilişkiler kurma arzusundaydı. Hatemi, 

söylemlerinde, büyük devletler arasında sürekli 

artan tansiyonu düşürme sözü veriyordu. Ayrı-

ca Hatemi, İslam Kalkınma Örgütü başkanlığına 

seçildi. Körfez ülkeleri ile ticari ilişkileri geliş-

tirme arayışındaydı. Avrupa Birliği ile ilişkileri 

geliştirdi. Her ne kadar Amerikan yönetimi ile 

sıkıntılı bir ilişki içerisinde bulunsa da Amerikan 

halkına diyalog mesajları gönderiyordu. Türkiye 

ile İran ilişkileri de normalleşme sürecine girdi. 

Ancak İran, özellikle Azerbaycan ve Amerikan 

yönetimleri ile o dönemde ciddi sorunlar yaşadı. 

Azerbaycan ile sorun yaşamasının nedeni, ülke-

sindeki Azeri topluluk idi. Amerikan yönetimleri 

de İran’ı terörü desteklemekle suçluyordu. 

Hatemi dönemi, liberal anlayışın, karşılıklı diya-

loğun dış politikaya hâkim olduğu bir dönemdi. 

Ancak Ahmedinejad döneminde ise, dış politi-

kaya neo-radikal bir anlayış hâkim oldu. Bu dö-

nemi, muhafazakârlar, Yeni Bir İslam Devrimi 

olarak nitelendiriyordu. Bu dönemde, İran hü-

kümeti Devrim’in genel dış politika söylemlerini 

yeniden benimsedi. İran, İsrail’in yeryüzünden 

silinmesini beyan ediyordu. ABD ve Batı ülkele-

ri ile ilişkileri geliştirme konusunda isteksiz idi. 

Nükleer programda ısrarcı yaklaşım sergiledi. 

Bölge ülkeleriyle de sıkıntılı ilişkiler kurmaya 

başladı. Bölgede yalnızlığına son verme ve bölge 

siyasetinde etkisini arttırma düşüncesiyle, bir Şii 

ekseni oluşturma gayretinde bulundu. Türkiye 

ile ekonomik ilişkilerini geliştirirken, yine de si-

yasi alanda karşılıklı sıkıntılar yaşadılar.36

Son olarak, ekonomi dış politikanın belirlenme-

sinde diğer güçlü bir unsurdur. İran ekonomisi 

sıkıntı içerisindeyken, Rafsancani ve Hatemi, ya-

bancı sermaye ve yatırımı karşı ılımlı politikalar 

izlemiştir. Fakat ilginçtir, yine de İslam anlayışı 

ve ideolojisi, yaşlı geleneksel İran sosyal tabakası, 

dini ulema ve Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın 

dış politika anlayışlarında fazlasıyla baskın ko-

numdadır. Yani ekonomik sıkıntılara rağmen, 

ideolojik perspektiften dış politikayı ve dış dün-

yayı değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Eko-

nomideki kötü gidişata rağmen, nükleer prog-

ramdan vazgeçmemekte, yabancı sermaye ve 

yatırımlara isteksiz davranabilmektedir.

O  
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