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ÖZET
•

•
•

•

•

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) kurulduğu ilk yıllardan beri ekonomik ve politik gücünü istikrarlı
bir şekilde artırmış ve bu sayede İran’ın iç ve dış siyasetine yön veren en önemli kurumlardan biri
hâline gelmiştir.
DMO’nun iç ve dış politikada belirleyici aktörlerden birine dönüşmesinde İran devlet yapısındaki en
güçlü isim olan Devrim Rehberi Hamenei’nin desteğinin önemli rolü bulunmaktadır.
DMO’nun İran dış siyasetine angaje olmasını sağlayan başlıca faktörler; ülke siyasetindeki nüfuzu ve
İran dış politikasının merkezinde yer alan nükleer ve balistik füze programları ve Orta Doğu’da devlet
dışı aktörlerin desteklenmesi gibi faaliyetlerde üstlenmiş olduğu roldür.
İran’ın başta Orta Doğu olmak üzere yurt dışında yürüttüğü askerî faaliyetlerden DMO sorumludur ve
bu ülkelere yönelik dış politika geliştirme sürecinde DMO, Dışişleri Bakanlığından daha belirleyici
bir role sahiptir.
DMO’nun Orta Doğu’da vekil güçlerle geliştirdiği ilişkinin niteliği Tahran’ın başta bölge ülkeleriyle
ilişkileri olmak üzere dış politikasının seyrini önemli ölçüde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: İran, Devrim Muhafızları Ordusu, Dış Politika

SUMMARY
•

•

•

•

•

Since its establishment, the Revolutionary Guards Army (RGA) has steadily increased its economic
and political power, making it one of the most important institutions that lead the domestic and
foreign politics of Iran.
The support of the Revolutionary Leader Khomeini, the most powerful figure in the Iranian state
structure, played an important role in the transformation of the RGA into one of the most decisive
actors in both domestic and foreign policy.
The main factors that enable the RGA to engage in Iranian foreign policy are its influence in the
country’s politics and its role in activities such as the nuclear and ballistic missile programs which
are at the heart of the Iranian foreign policy and the support of non-state actors in the Middle East.
The RGA is responsible for Iran’s military activities abroad, especially in the Middle East, and the
RGA has a more decisive role than the Foreign Ministry in the process of developing foreign policy
discourses for these countries.
The nature of the RGA’s relationship with the proxies in the Middle East significantly affects the
course of Tehran’s foreign policy; especially its relations with the countries of the region.
Keywords: Iran, Revolutionary Guards Army, Foreign Policy

چكیده

 این.	•سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سالهای ابتدایی تأسیس تاکنون به طور پیوسته قدرت اقتصادی و سیاسی خود را افزایش داده است
.نیرو در حال حاضر یکی از مهمترین نهادهای تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسالمی است
 نقش مهمی در تبدیل شدن سپاه پاسداران به یكی از،	•حمایتهای آیت الله خامنه ای به عنوان قدرتمندترین فرد در ساختار سیاسی ایران
.تعیین كننده ترین بازیگران در سیاست داخلی و خارجی ایران داشته است
 نقش این سازمان در برخی برنامه های،	•از میان عواملی که سپاه پاسداران را به ورود در حوزه سیاست خارجی ایران تشویق می کند
 و نیز حمایت از بازیگران غیر دولتی،کشور از جمله برنامه های هسته ای و موشكی كه در مركز سیاست خارجی این كشور قرار دارد
.در خاورمیانه است
 این نیرو همچنین نقش تعیین کننده تری.	•سپاه پاسداران مسئول فعالیتهای نظامی ایران در خارج از کشور و به ویژه در خاورمیانه است
.نسبت به وزارت امور خارجه در روند سیاستگذاری ها در قبال این کشورها دارد
	•ماهیت روابط سپاه پاسداران با نیروها و سازمانهای نیابتی در خاورمیانه به طور قابل توجهی بر روند سیاست خارجی تهران و به ویژه
.روابط آن با کشورهای منطقه تأثیر می گذارد
. سیاست خارجی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ایران:كلید واژه ها
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Giriş
Dış politika, bir devletin uluslararası
alanda siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere her çeşit ilişkisinin
yönetimi olarak tanımlanabilir. Dış politikaya yön veren kurumsal bir çerçevenin
bulunduğu demokratik modellerde hükûmetlerin dış politikasının asgari düzeyde
kamuoyunun bilgisi ve onayına dayanması
beklenir. Düzgün işleyen demokrasilerde
dış politikayla ilgili tasarruflar konusunda
kamuoyu; medya, sivil toplum kuruluşları
ve diğer baskı grupları aracılığıyla bilgi sahibi olabilmektedir. Buna karşın otokratik
sistemlerde ise dış politika konusunda karar
alma mekanizması genellikle tek taraflı işlemektedir. Başka bir deyişle kamuoyu ve
sivil toplum kuruluşlarının sınırlı müdahil
olabildiği otokratik sistemler kendine özgü
dış politika yapım sürecine sahiptir. Bu anlamda kendine özgü devlet yapısıyla dikkat
çeken İran İslam Cumhuriyeti, ideoloji ve
ulusal çıkar odaklı birçok güç merkezinin
dış politikada etkili olabildiği karmaşık ve
girift bir karar alma mekanizmasına sahiptir. İran’da karar alma mekanizması dinî
hiyerarşi ve parlamenter demokrasinin bir
karışımından meydana gelen bir dizi güç
merkezinin etkileşimi sonucu olarak gerçekleşmektedir. Çok sayıda kurumsal aktörün yanı sıra ailevi ve kişisel bağların da
zaman zaman belirleyici olabildiği bu güç
merkezlerinin yapısı ve bunların sistem içerisindeki konumlarını tam olarak anlamadan İran dış politikasının değişkenlerini ve
karar alma mekanizmasını anlamak mümkün değildir. Bu güç merkezlerinden biri de
her geçen gün İran’ın iç ve dış siyasetinde
etkisini biraz daha artıran Devrim Muhafızları Ordusudur (DMO).
4

Bu çalışmada İran dış politikasında
DMO’nun artan etkisi ve buna zemin hazırlayan faktörler incelenmiştir. Bu bağlamda
spesifik olarak hangi faktörlerin DMO’nun
İran dış politikasını etkilemede öne çıktığı,
bu faktörlerin DMO tarafından nasıl harekete geçirildiği ve bu faktörler ışığında
DMO’nun dış politika yapım sürecindeki
rolünün ne kadar belirleyici olduğu sorularına cevap aranmıştır.

1. DMO’nun Kuruluş Amacı
Şah rejimine karşı devrimci kitleleri mobilize etmek için bir halk ordusu kurulması
fikri Devrim’den önceki son aylarda ortaya
atılmaya başlanmıştı. Fakat Devrim’in beklenenden kısa sürede başarıya ulaşmasıyla
bu fikir, Devrim’e yönelik muhtemel iç ve
dış tehditlerin bertaraf edilmesi için Devrim
ideolojisine bağlı bir yapının oluşturulması
hedefine dönüşmüştür. Zira 11 Şubat 1979
tarihinde zafer ilan edilmesine rağmen yeni
yönetimin devamlılığının sağlanması Devrim kadrolarının en büyük endişelerinden
biriydi. Şah Dönemi’nden kalan ordu (Ertiş)
daha önce tarafsızlığını ilan etmiş olsa da
hâlâ eski rejimin kalıntılarını içinde barındırdığı için Devrim kadroları tarafından
büyük bir tehlike olarak görülüyordu. Ayrıca Devrim’in henüz gerçekleşmiş olması
nedeniyle kaos ve kargaşanın hâkim olduğu
ülkede hâlâ silahlı birçok grubun bulunması yeni yönetim açısından bir karşı devrim
endişesi yaratmaktaydı. Bu hususlar ışığında Devrim Rehberi Humeyni’nin 22 Nisan
1979 tarihinde yayımlanan emri doğrultusunda DMO resmen kurulmuştur (Tauvfiki,
2015, s. 50). 49 maddelik “İslami Devrim
Muhafızları Ordusu Tüzüğü’nün” 6 Eylül
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1982’de onaylanmasıyla DMO anayasal bir
kurum hâline gelmiştir.
DMO ilk aşamada geçici silahlı bir güç
olarak düşünülmüştür. Nitekim İran-Irak
Savaşı biter bitmez silahlı kuvvetlerin başkomutan vekili sıfatıyla Haşimi Rafsancani,
DMO’dan sorumlu temsilci Abdullah Nuri’yi DMO’yu Ertiş ile birleştirmek için görevlendirmiştir (Muhsini, 2015, s. 28). Fakat
bu sırada Humeyni’nin vefat etmesi sonrası
yeni Devrim Rehberi seçilen Hamenei’nin
talimatıyla DMO’nun Ertiş ile birleştirilmesi kararı durdurulmuştur. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi DMO yeni oluşturulan
siyasal sisteme yönelik ideolojik ve etnik
temelli meydan okumaların bastırılmasında
ve İran-Irak Savaşı’nda kritik rol üstlenerek
velayet-i fakih ve özellikle de yeni rehber
açısından önemini kanıtlamıştı. İkincisi ise
BMGK’nin İran-Irak Savaşı’na son veren
598 numaralı kararının kabul edilmesinden
önce DMO Humeyni’nin talimatıyla kara,
hava ve deniz gücünü oluşturarak kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamıştı
(Muhsini, 2015, s. 28).
Ülkenin içinden geçtiği zorlu şartları
kendi lehine kullanmayı bilen DMO zamanla gelişerek paralel bir askerî güç olarak ortaya çıkmanın yanı sıra büyük bir
ekonomik ve siyasi güç merkezine dönüşmüştür. DMO, İran-Irak Savaşı sırasındaki
askerî gelişimini savaş sonrası dönemde ülkenin yeniden yapılanmasında aldığı rol ile
ekonomik alana taşımıştır. 1990’larda ekonomik alanda etkili olmaya başlayan DMO,
2000’li yıllardan sonra ülke siyasetindeki
en belirleyici aktörlerden biri hâline gelmiş-

tir. DMO’nun bu hızlı yükselişi zaman zaman Ertiş ile arasında çekişmeye neden olsa
da yeni Veli-yi Fakih’in en önemli dayanağı konumunda bulunan DMO bu çekişmelerden gücünü artırarak çıkmıştır. Gelinen
noktada DMO sistem karşıtı hareketlerin
bastırılması, İran’ın nükleer ve balistik füze
programı ve Orta Doğu’da devlet dışı aktörlerin desteklenmesi gibi Tahran’ın Batı ile
ilişkilerinin gerilimli bir çizgide seyretmesine sebep olan faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Bu da DMO’nun İran iç siyasetinin yanı sıra dış politikada da önemli
aktörlerden biri olarak öne çıkmasına neden
olmaktadır.

2. DMO’nun İran Siyasetindeki
Yükselişi
İran siyasetinde DMO’nun ağırlığının
arttığına dair tartışmalar son yıllarda İran
siyasi literatüründe yaygın biçimde işlenen konulardan biri olmuştur. İran İslam
Cumhuriyeti’nin 40 yıllık siyasi tarihi
dikkatli incelendiğinde DMO’nun kurulduğu ilk yıllardan itibaren ülke siyasetindeki
nüfuzunu istikrarlı bir şekilde artırdığı görülmektedir. 3 Aralık 1979’da onaylanan
İslam Cumhuriyeti Anayasası’nın 150.
maddesinde DMO’nun görevi “İslam Devrimi ve kazanımlarını korumak” olarak
belirlenmiştir. Ancak DMO’nun Devrim
ve kazanımlarını korumak için mücadele
edeceği düşmanın tanımlanmamış olması
Ordunun faaliyetlerinin yasal sınırlaması
konusunda bir belirsizliğe sebep olmaktadır. Başka bir deyişle Devrim ve kazanımlarını korumak ibaresinde DMO’nun
rolünün ülkeyi dış tehditlere karşı koruyacak bir ordu olarak mı yoksa iç tehditleri
5
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bertaraf edecek bir polis gücü olarak mı
hareket edeceği konusu net değildir. Buna
ek olarak DMO’nun görev tanımıyla ilgili
iç tüzüğünün 2. maddesinde yer alan “İran
İslam Cumhuriyeti’ne karşı yıkıcı faaliyet veya İslam Cumhuriyeti’ni devirmeye
yönelik eylem içerisinde olan cereyanlarla kanun çerçevesinde mücadele etmek”
ibaresi DMO’nun İran siyasetine müdahil
olmasına açık kapı bırakmaktadır. Hâl
böyle olunca DMO’nun iç ve dış politikaya
müdahil olması Anayasa’ya aykırı olmadığı gibi bu tür faaliyetler yürütmesi karşısında açık bir yasal engel de bulunmamaktadır. Bu husus DMO’nun faaliyetlerinin
ideolojik ve siyasi alana doğru kaymasını
kolaylaştıran unsurlardan biri olmuştur.
Bu bağlamda DMO’nun özellikle müesses
nizam ve radikal muhafazakâr hükûmetlerce siyasi ve ideolojik muhalifleri bastırmak için etkin bir araç olarak kullanılması DMO’nun İran siyasetindeki rolü ve
nüfuz alanını genişletmesine yol açmıştır.
Özellikle Hamenei’nin devrim rehberi seçilmesiyle DMO’nun İran siyasetindeki
rolü ve etkinliğinin hızlı bir şekilde arttığı
görülmektedir. Zira selefi Humeyni gibi
seçildiği sırada taklit mercisi olmayan Hamenei kendisiyle ilgili meşruiyet tartışmalarını bertaraf etmek ve bulunduğu konumu güçlendirmek için DMO’nun gücüne
fazlasıyla ihtiyaç duymuştur. Bu çerçevede Hamenei, rehberliği süresince DMO’yu
velayet-i fakihe yönelik her türlü meydan
okumayı bastırmada etkin bir araç olarak
kullanmıştır. Bu da DMO’nun siyasi nüfuzunu her geçen gün biraz daha artırmasına
neden olmuştur.
6

DMO’nun İran siyasetindeki etkinliğinin açıkça görülmeye başlandığı dönem,
reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin iktidarı olmuştur. 23 Mayıs 1997
tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde reformcu cephenin adayı Hatemi’nin beklenmedik zaferi ve kısa süre
sonra gerçekleşen Meclis seçimlerinde de
reformcuların büyük bir zafer kazanması
muhafazakâr cephe ve özellikle DMO’yu
tedirgin etmiştir (Byman, Chubin, Ehteshami & Jerrold, 2001, s. 4). Zira reformcuların veli-yi fakihin (rehber) konumuyla ilgili
görüşleri ve başlattıkları reform çalışmalarının halk tarafından ilgiyle karşılanması
DMO tarafından bir tehdit olarak algılanmıştır.
Bu duruma karşı çare arayışına giren
DMO “Devrim değerleri ve velayet-i fakihi
savunmak” gerekçesiyle çeşitli yollarla ülke
siyasetine doğrudan ve dolaylı olarak müdahale etmeye başlamıştır. Bu kapsamda ilk
ciddi müdahale 1999’da meydana gelen öğrenci olayları sırasında yaşanmıştır. Öğrenci
protestolarıyla başlayan sürecin velayet-i
fakih karşıtı gösterilere dönüşmesi üzerine
DMO’nun üst düzey 24 komutanı bir araya
gelerek 13 Temmuz 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı Hatemi’ye muhtıra niteliğinde bir
mektup yazmıştır (Sinkaya, 2010, s. 124).
Hükûmete yönelik ağır eleştiri ve açık tehdit içeren bu mektupta Devrim Rehberi’ne
saygısızlık yapıldığına dikkat çekilerek
“bir an önce gereken müdahale yapılmadığı takdirde olaylara daha fazla müsamaha
gösterilmeyeceği” vurgulanmıştır (Haber-i
Fauvri, 1999). Ayrıca bu dönemde DMO
komutanları yaptıkları açıklamalarda Hate-
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mi’nin uyguladığı “liberalleşme” ve “Batı
ile diyalog politikalarına” yönelik sert eleştirilerde bulunarak hükûmet üzerinde baskı
oluşturmaya devam etmişlerdir. Öte yandan
yine bu kapsamda DMO’nun Besic Teşkilatı üniversiteden medreseye, köyden şehir
ve eyalet düzeyine kadar toplumun tüm kesimlerine nüfuz edecek şekilde yeniden yapılandırılmış ve istihbarat biriminin görev
sahası genişletilmiştir (Hüseyini, 2015, s.
52). Tüm bu gelişmelere paralel olarak bu
dönemde DMO’nun eski mensuplarının da
siyasete ilgisinin büyük ölçüde arttığı ve
gündelik siyasette daha aktif olmaya başladıkları görülmüştür. Örneğin 2005 Meclis
Seçimlerinde, Meclisin üçte biri eski DMO
üyelerinden oluşmuştur. DMO’nun politik
ve ekonomik gücü özellikle Mahmud Ahmedinejad Dönemi’nde zirveye ulaşmıştır.
Eski bir DMO üyesi olan Ahmedinejad’ın
iktidarda olduğu 2005-2013 arası dönemde
Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin de desteğiyle DMO muazzam bir güç kazanmıştır.
Bu dönemde içeride ve dışarıda yaşanan
gelişmelere bağlı olarak İran’ın olaylara güvenlikçi bir perspektifle yaklaşması
DMO’ya ekonominin yanı sıra iç ve dış
politikadaki etkinliğini daha fazla artırma
fırsatı sunmuştur.
Ahmedinejad’ın en düşük profilli
adaylardan biri olarak girdiği 2005 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazanmasında
DMO’nun desteği belirleyici olmuştur
(Habername-yi Guya, 2017). 2009 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde kazanmasına kesin gözüyle bakılan reformcu aday
Mir Hüseyin Musevi karşısında DMO
tarafından desteklenen Ahmedinejad’ın

beklenmedik şekilde bir kez daha zafere
ulaştığının açıklanmasıyla halk sokaklara
dökülmüştür. Geniş kitlelerin katılımıyla
günlerce süren protestolar DMO’nun sert
müdahalesiyle bastırılabilmiştir. Seçimlerde hile yapıldığına ilişkin yoğun itirazlar
eşliğinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna
oturan Ahmedinejad, yeni kabinesini büyük oranda ikinci defa kazanmasını borçlu
olduğu DMO eski üyelerinden oluşturmuştur. Ahmedinejad Petrol; Enerji; Sanayi,
Maden ve Ticaret ile Çalışma ve Sosyal
İşler Bakanlığı gibi kritik bakanlıklar dâhil
21 kişilik kabinesinin neredeyse yarısını
(dokuzunu) eski DMO üyelerinden oluşturmuştur.
Aynı politikayı yerel yönetimlerde de
sürdüren Ahmedinejad, göreve başlar
başlamaz Hatemi Dönemi’nde göreve getirilen 31 eyalet valisinin neredeyse tamamını değiştirerek yerlerine DMO ve Besic
Teşkilatı eski üyelerini atamıştır. Ekonomik alanda da büyük projeler, güvenlik
gerekçesiyle DMO bünyesinde faaliyet
gösteren şirketlere bırakılmıştır. O zamana
kadar daha çok yol, köprü ve baraj yapımı işleriyle uğraşan DMO’nun ekonomik
faaliyetlerinden sorumlu Hatemü’l-Enbiya
Karargâhı enerji, petrol ve gaz alanlarında
milyar dolarlık ihaleler kazanmıştır. Örneğin DMO eski Genel Komutanı Rahim
Safevi Nisan 2008’de yani Ahmedinejad
hükûmeti daha üçüncü yılını doldurmamışken yaptığı açıklamada “Hatemü’l-Enbiya Karargâhı’nın çeşitli alanlarda şu ana
kadar 1.300 proje üstlendiğini” açıklamıştır (Kazımiyan, 2015, s. 23).
7
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DMO politik ve ekonomik alanda artan
nüfuzunu Ruhani Dönemi’nde de önemli
ölçüde korumayı başarmıştır. Askerî, ekonomik ve ideolojik konularda muhafazakâr
bir duruş sergileyen DMO, Cumhurbaşkanı
Ruhani’nin ılımlı dış politikasına karşı en
güçlü ve etkili muhalefeti temsil etmiştir.
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen Nükleer Anlaşma’nın 2015’te
imzalanmasından sonra Ruhani selefi Ahmedinejad’dan farklı olarak ABD ile diyalog ve diğer Batılı ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesini içeren pragmatist bir dış
politika izlemeye başlamıştır. Fakat bu süreç, dış politikada olası yumuşamayı kendi
çıkarına bir tehdit olarak gören DMO’nun
sert muhalefeti ve direnciyle karşılaşmıştır. Bir taraftan basın yayın yoluyla Ruhani hükûmetinin dış politikasını hedef alan
DMO diğer taraftan da “İsrail’e ölüm” yazan füzeleriyle denemeler yaparak süreci
baltalama girişimlerinde bulunmuştur.
Aynı şekilde Ruhani’nin içeride
DMO’nun ekonomi üzerindeki gücünü
kırmaya yönelik teşebbüsleri de Ordunun sert misillemesiyle karşılık bulmuştur. Örneğin 2016 yılının son çeyreğinde
DMO bünyesinde faaliyet gösteren Hatemü’l-Enbiya Karargâhı’nın, Ahmedinejad
Dönemi’nde kazandığı toplam 2,6 milyar
dolar değerindeki iki ayrı sözleşme Ruhani
hükûmeti tarafından iptal edilmiştir. Hemen
akabinde kara para aklamayla mücadele
kapsamında DMO tarafından kontrol edilen veya desteklenen bankaların faaliyetleri incelemeye alınmıştır. DMO, hükûmetin
bu adımlarına Cumhurbaşkanı Ruhani ve
Yardımcısı Cihangiri’nin kardeşlerini yol8

suzluk suçlamasıyla tutuklayarak cevap
vermiştir. 15 Temmuz 2017 tarihinde Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Freydon ve 6 Ekim
2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı
İshak Cihangiri’nin kardeşi Mehdi Cihangiri, DMO’nun İstihbarat Birimi tarafından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştır
(Middle East Institute, 2019). Sonuç olarak
DMO’nun yurt dışı faaliyetlerindeki artış
ve füze denemeleri gibi provokatif eylemlerine bağlı olarak ABD ile gerilen ilişkiler ve
içeride de Ordunun etkin muhalefeti sonucu
Ruhani dış politika vizyonunu hayata geçirmekte zorlanmıştır.

3. DMO’nun Dış Politikada Etkili
Olmasını Sağlayan Faktörler
Devrim sonucu ortaya çıkan bir siyasal
sistem olarak İran İslam Cumhuriyeti, İran
toprakları dışına taşan hedef ve ideallere sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti’nin resmî ideolojisinin ana sürükleyicilerinden biri olan
DMO’ya tayin edilen misyonlardan biri de
bu hedef ve ideallerin gerçekleşmesini sağlamaktır. İran Anayasası’nın giriş kısmında
“DMO’nun ülke sınırlarını korumanın yanı
sıra Allah yolunda cihat ve Allah’ın yasalarını tüm dünyaya yayma” görevinin de olduğu
açıkça ifade edilmiştir. Bu anayasal dayanaktan hareket ederek DMO kontrol ettiği sayısız siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik
aparatları vasıtasıyla dış politika yapım sürecine doğrudan veya dolaylı olarak müdahil
olabilmektedir. DMO’nun İran dış politikasında etkili olmasını sağlayan faktörler dört
ana başlık altında incelenebilir: DMO’nun
Devrim Rehberliği Makamıyla İlişkisi, İran
Siyasetindeki Nüfuzu, Dış Faaliyetleri ve
İdeolojik Yapısı.
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3.1. Devrim Rehberliği
Makamıyla İlişkisi
İran devlet yapısında Rehberlik makamındaki devrim rehberi en güçlü isimdir.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası’nın 110.
maddesine göre devrim rehberi devletin genel politikalarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemekle yetkilendirilmiştir. Buna
karşın yürütmenin başı olmasına rağmen
Anayasa’nın 122. maddesi cumhurbaşkanının anayasal ve yasal düzenlemelerden
kaynaklı yetkilerini kullanırken Meclis ve
rehbere karşı sorumlu tutarak cumhurbaşkanının yürütmeden kaynaklı yetkisine ciddi
bir sınırlama getirmiştir (Golmohammadi,
2019, s. 94). Nitekim Nükleer Anlaşma gibi
İran dış politikasının seyrini belirleyen hayati meselelerde Devrim Rehberi’nin onayı
bulunmaktadır. Anayasa’nın 110. maddesi
gereğince tanınan yetkilerden kaynaklı devrim rehberinin doğrudan ve dolaylı olarak
dış politikaya müdahalesi söz konusu olabilmektedir. Doğrudan müdahalesi kamusal
konuşmaların yanı sıra astlarına doğrudan
sözlü ve yazılı komutlar yoluyla gerçekleşirken kontrolündeki kilit kurumlar (DMO,
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrimin ideolojik, kültürel değerlerini yaymakla görevli diğer kuruluşlar) aracılığıyla da
dolaylı olarak İran’ın dış politikasına etki
edebilmektedir (Al-Marzouq, 2016, s. 9293). Bu bağlamda DMO, Devrim Rehberi
Hamenei’nin son zamanlarda özellikle dış
politikada öne çıkmasını istediği bir kurum olmuştur. Hamenei bu hususu açıkça
dile getirmekten çekinmemiştir. Örneğin 2
Ekim 2019 tarihinde DMO komutanlarına
hitaben yaptığı konuşmada ülkenin stra-

tejik derinliğinin bazen her şeyden daha
önemli hâle geldiğine dikkat çeken Hamenei, DMO’nun sınır dışı faaliyetlerde
üslendiği rolden memnuniyet duyduğunu
belirtmiş ve bunun artarak devam etmesi gerektiğini ifade etmiştir (BBC Persian,
2019a). Bu durum kişisel bir tercihten ziyade Rehberlik makamı ile DMO arasındaki
ortak çıkar ilişkisinden kaynaklanmaktadır.
İslam Cumhuriyeti’nin koruyucusu ve velayet-i fakihin dayandığı en önemli silahlı
güç olarak DMO ile ülkenin en güçlü makamı Rehberlik makamı arasında karşılıklı
bağımlılığa dayanan bir çıkar ilişkisi vardır. Bu karşılıklı bağımlılık ve çıkar ilişkisi
özellikle Hamenei’nin rehber seçilmesiyle
giderek pekişmiştir. Zira daha önce de işaret
edildiği üzere devrim rehberi seçildiği sırada selefi Humeyni’nin sahip olduğu güç,
karizma ve meşruiyetten yoksun olan Hamenei, kendi konumunu muhafaza etmek
için DMO’nun gücüne ihtiyaç duymuştur.
Bu çerçevede Hamenei, rehberliği süresince sistem içerisindeki gücünü korumak ve
velayet-i fakihe yönelik meydan okumaları
bertaraf etmek için sık sık DMO’nun sert
gücüne başvurmuştur (Negahban, 2019, s.
379). Örneğin belirtilmiş olduğu üzere 9
Temmuz 1999’daki öğrenci olayları, 2009
Yeşil Hareketi, Aralık 2017 ve Kasım 2019
protestoları gibi sisteme yönelik önemli
meydan okumaların bastırılmasında DMO
aktif rol oynamıştır. DMO’nun iç politikada
bu denli araçsallaştırılması Ordunun sistem
içerisindeki rolünün kademeli olarak artmasını sağlamıştır. Böylece kurulduğu ilk yıllarda ayakta kalmak için velayet-i fakihin
desteğine ihtiyaç duyan DMO, geldiğimiz
noktada velayet-i fakihin kendi varlığını de9
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vam ettirmek için ihtiyaç duyduğu bir kuruma dönüşmüştür. Hatta dış politikayla ilgili
önemli kararlarda Devrim Rehberi Hamenei’nin DMO’ya rağmen son sözü söyleyip söyleyemediği sorusu günümüzde İran
siyasi literatüründe ciddi biçimde sorulan
bir soru hâline gelmiştir. Bu konuda Devrim
Rehberi Hamenei’nin İran dış politikasıyla
ilgili meselelerde hâlâ son sözü söyleme
gücünün bulunduğunu savunanlar kadar
DMO’nun dış politikada kendi çizgisini
dayattığını öne süren görüşler de mevcuttur (Selametyan, 2015, s. 10). Bu görüşe
göre Hamenei İran resmî devlet yapısında
en tepedeki isim olmasına rağmen nihai karar mercisi değildir. Hamenei İran’da iktidarın en önemli gayriresmî paydaşı konumunda bulunan DMO’nun nüfuzu ve etkisi
altındadır (Kiştger, 2015, s. 17). Örneğin
2005 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Hamenei, Bakır Kalibaf’ı desteklerken DMO
ise Muhammed Ahmedinejad’dan yana
tavır almıştır. Fakat DMO’ya ait kamuoyu araştırma merkezleri tarafından yapılan
anketlerde Ahmedinejad’ın Kalibaf’a göre
şansının daha yüksek olduğunun ortaya
çıkmasıyla seçimlere üç gün kala Hamenei,
Kalibaf’tan desteğini çekerek DMO’nun
desteklediği Ahmedinejad’a yönelmiştir
(Muhsini, 2015 s. 26). Devrim Rehberi’nin son anda desteğini çekmesine kızan
Kalibaf, seçimlerden sonra yarım kalan pilotluk eğitimini tamamlamak bahanesiyle
İran’ı terk ederek Fransa’ya yerleşmiştir.
Bu olay DMO’nun Devrim Rehberi Hamenei’nin kararlarını etkileyecek bir güce sahip olduğunu ortaya koymasının yanı sıra
DMO’yu tamamen Devrim Rehberi’nin
emri doğrultusunda hareket eden askerî bir
10

yapılanma olarak görmenin de eksik bir değerlendirme olacağını göstermektedir. Yine
bu görüşü desteklemek için dikkat çekilen
bir diğer husus da ülkeyle ilgili bazı önemli
meselelerin önce DMO’ya yakınlığıyla bilinen Cevan, Keyhan ve Subh-ı Sadık gazeteleri tarafından gündeme taşınıp daha sonra
Devrim Rehberi Hamenei tarafından dillendirilmesidir. Bu husus DMO’nun zaman
zaman kendi çizgisini Rehber’e dayattığına
dair önemli bir örnek olarak öne çıkarılmaktadır (Alicani, 2015).
Bununla birlikte Devrim Rehberi’nin tamamen DMO’nun yönlendirmesiyle hareket ettiğini düşünmek de abartılı bir yorum
olur. Burada dikkat çekilmek istenen husus
DMO’nun uzun yıllara dayanan ekonomik,
siyasi ve askerî nüfuzu sonucu kendi vesayetini oluşturarak İran siyasetinde paralel
bir güç olarak ortaya çıktığıdır. Velayet-i fakih kendisine yönelik güvenlik tehditlerini
bertaraf etmek için DMO’ya ihtiyaç duyarken DMO da devletin bir numaralı ismiyle
arasındaki organik bağını bir kaldıraç olarak
kullanarak (Rehber’e yakın kilit personellere ulaşım, iç ve dış politika ve güvenlik meselelerinde Rehber’e tavsiyeler) İran’ın iç ve
dış siyasetindeki rolünü her geçen gün biraz
daha artırmaktadır. Hamenei’nin desteği bir
taraftan DMO’nun İran dış politikasındaki
artan etkisini pekiştirirken diğer taraftan da
Dışişleri Bakanlığının özellikle Orta Doğu
ülkeleriyle diplomatik ilişkilerinde manevra alanlarını daraltmaktadır. Başka bir
ifadeyle DMO’nun dış politikada önemli
aktörlerden birine dönüşmesinde devletin
bir numaralı ismi Hamenei’nin desteğinin
önemli rolü bulunmaktadır.
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3.2. DMO’nun İran Siyasetindeki
Nüfuzu ve Dış Politika
İran siyasetinin karmaşık yapısı, merkezî olmayan güç paylaşım yöntemi ve
daha önce de işaret edildiği gibi DMO’nun
faaliyet sınırlarının yasal bir çerçeveyle
sınırlandırılmamış olması gibi faktörler,
DMO’ya İran siyasetinde otonom hareket
etme fırsatı sunmaktadır. Velayet-i fakih
karşıtı hareketleri bastırma ve siyasi aktivistleri gözaltına almada tam yetkiye sahip
olan DMO, tüm faaliyetlerinden ötürü yasal
zeminde sadece devrim rehberine karşı sorumludur. DMO’nun bu özerk statüsü Ordunun iç ve dış siyasette bağımsız hareket
etmesine zemin hazırlamaktadır. Nitekim
DMO bu statüsünden yararlanarak Kuzey
Kore, Suriye, Irak, Afganistan, Lübnan gibi
ülkelerle kendi askerî-diplomatik ilişkilerini geliştirmiştir. Bu ülkelerle olan ilişkilere yön veren tamamen DMO olup Dışişleri
Bakanlığının etkisi, dikte edilen politikayı
uygulamaktan öteye geçmemektedir. Aynı
şekilde DMO, hükûmetlerin beğenmediği
dış politikalarına karşı kendi nüfuzu altındaki siyasi aparatlar aracılığıyla muhalif
duruş sergilemekten ve kendi çıkarına zarar
verdiğini düşündüğü dış politika adımlarını
engellemek için tüm siyasi gücünü seferber etmekten çekinmemektedir. Örneğin
Rafsancani’nin dış politikada “Batı ile gerilimi azaltma ve İran’ın dünya pazarına eklemlenmesini” öngören politikası DMO’nun
başını çektiği muhalefet nedeniyle başarıya
ulaşamamıştır. İran-Irak Savaşı’nın bitimiyle Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Haşimi Rafsancani “yeniden yapılanma” adı
altında bir reform süreci başlatmıştır. Dış

politikada Batı ile gerilimin yatıştırılması
ve İran’ın dış pazara açılmasını öngören
bu program, İran’ın dış dünyaya açılmasını
kendi çıkarı açısından bir tehlike olarak
değerlendiren DMO tarafından bir tehdit
olarak algılanmıştır. Bunun üzerine DMO
bir taraftan sınır ötesi faaliyetlere başlayarak dış politikada Batı ile olan gerilimli
çizgiyi korumaya çalışırken diğer taraftan
muhafazakâr cephenin çoğunlukta olduğu Meclis aracılığıyla hükûmet üzerinde
baskı kurarak (bakanlar hakkında gensoru
verilmesi ve bazı bakanların azli) ekonomik
açılım programını engellemeye çalışmıştır.
Aynı şekilde 1990’larda dönemin Cumhurbaşkanı Hatemi’nin başlattığı ılımlı dış politikanın rafa kalkmasında DMO’nun Meclis ve medya aracılığıyla hükûmet üzerinde
yarattığı baskı önemli rol oynamıştır. Öte
yandan 2005 yılında iktidarı devralan Ahmedinejad’ın radikal dış politika vizyonunun hayata geçirilmesinde yine DMO
aktif olarak çalışmıştır. Besic Teşkilatının
yoğun müdahalesi eşliğinde gerçekleşen
2004 Meclis Seçimlerinde yaklaşık 100
eski DMO üyesini Meclise sokmayı başaran ve ulusal güvenlik ve dış politika gibi
kritik komisyonlar dâhil Meclis bünyesinde
bulunan 23 komisyondan 12’sini kontrolü
altına alan DMO, Ahmedinejad’ın radikal
dış politika çizgisinin en önemli dayanak
noktalarından biri olmuştur.
DMO’nun siyasi nüfuzu üzerinden dış
politikayı etkilemek için kullandığı bir başka araç da medyadır. DMO üst düzey yetkilileri sık sık basın yayın yoluyla dış politikaya dair görüş veya eleştirilerini dile
getirmek suretiyle dış politikanın seyrini
11
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etkileyebilmektedir. Örneğin İran’ın, ABD
ve BM’nin ağır yaptırımları sonucu ekonomik buhran yaşadığı bir dönemde göreve
gelen Ruhani, başta Nükleer Anlaşma olmak üzere Batı ile ilişkileri onarmak için
dış politikada attığı adımlar nedeniyle sık
sık DMO komutanlarının sert eleştirilerine
maruz kalmıştır. 2015 yılında Ruhani yönetimi ABD ile Nükleer Anlaşma’yla ilgili görüşmeler yürüttüğü sırada dönemin DMO
Başkomutanı Caferi, Ruhani hükûmetinin
dış politikasına sert eleştiriler yönelttikten
sonra “Nükleer Anlaşma’nın ülkeyi yabancı
saldırılara açık hâle getirdiğini” savunmuştur (DW, 2019). DMO’nun muhafazakâr
cepheyi de arkasına alarak Ruhani hükûmetinin dış politikadaki adımlarına yönelik
medya üzerinden yürüttüğü muhalefet sonucu İran kamuoyunda Nükleer Anlaşma’yla ilgili geniş bir muhalif kitle oluşmuştur.
Bu durumun sonucu olarak iç kamuoyundan gelen yoğun baskı nedeniyle Ruhani
özellikle ikinci dönem cumhurbaşkanlığında müesses nizamla çatışmaya girecek dış
politika adımlarında ısrar etmeyen bir profil
çizmiştir. Bu çerçevede 2020 Şubat’ında
gerçekleşen ve muhafazakârların büyük
üstünlüğüyle sonuçlanan son Meclis seçimlerinde birçok eski DMO üyesinin Meclise
girmeyi başarması İran’ın yeniden güvenlik
eksenli dış politikaya ağırlık vereceğini ve
önümüzdeki dönemde DMO’nun İran dış
politikası üzerindeki etkinliğinin daha da
artacağını göstermektedir.

3.3. DMO’nun Dış Faaliyetlerinin
Dış Politika Üzerindeki Etkisi

aliyetleridir. Bilindiği gibi İran İslam
Cumhuriyeti Orta Doğu’ya yönelik politikalarında DMO’yu asimetrik bir caydırıcı
güç olarak kullanmaktadır. DMO’nun dış
faaliyetlerden sorumlu birimi Kudüs Gücü
aracılığıyla Orta Doğu’da birçok devlet dışı
aktöre finans desteğinden koordinasyon ve
mobilizasyona kadar geniş yelpazede yardım sağlanmaktadır.
İran’ın başta Orta Doğu olmak üzere yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerden
DMO sorumludur ve bu ülkelere yönelik
dış politika geliştirme sürecinde DMO,
Dışişleri Bakanlığından daha belirleyici bir
role sahiptir. Bu husus İran iç kamuoyunda
da sık sık gündeme gelen bir konudur. Özellikle Suriye, Irak, Lübnan, Yemen ve Afganistan ile ilişkiler ve İran’ın bu ülkelerdeki
faaliyetleri bizzat DMO tarafından yürütülmektedir (The Intercept, 2019). Bu ülkelerle ilişkilerin belirlenmesi konusunda özellikle son dönemde Dışişleri Bakanlığının
sadece dikte edilen politikaları temsil etme
gibi sınırlı ve sembolik bir görevi vardır.
Nitekim bu husus Şubat 2019’da Dışişleri
Bakanlığının bilgisi dışında Beşar Esed’in
Tahran’a davet edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu olay dolayısıyla Dışişleri
Bakanı Zarif “Dış politikadan sorumlu tek
kurumun Dışişleri Bakanlığı olması gerektiğini” ifade ederek istifa etmiş ancak istifa
dilekçesi Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından
kabul edilmemiştir (BBC Persian, 2019b).

DMO’nun Orta Doğu’da devlet dışı örDMO’nun İran dış politikasının sey- gütlerle geliştirdiği ilişkinin niteliği Tahrini etkileyen bir diğer faktör de dış fa- ran’ın başta bölge ülkeleriyle ilişkileri ol12
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mak üzere dış politikasının seyrini önemli
ölçüde etkilemektedir. Öncelikle İran’ın
Orta Doğu’da devlet dışı aktörler aracılığıyla nüfuzunu genişletme çabası başta bölge ülkeleri olmak üzere birçok uluslararası
aktör tarafından tepkiyle karşılanmaktadır.
Bilindiği gibi Tahran’ın ABD ve Batı ile
ilişkilerinin gergin bir çizgide seyretmesinin en önemli sebepleri DMO’nun Suriye, Irak, Yemen, Lübnan gibi ülkelerde
yürüttüğü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler aynı
zamanda Ruhani hükûmetinin Batı ile diyaloğa dayanan pragmatist dış politikasının
uygulanmasını zorlaştıran başlıca faktörler
olarak öne çıkmaktadır. Örneğin DMO’nun
Suriye’deki faaliyetleri Tahran’ın müttefiki Moskova dâhil birçok bölge ülkesi tarafından eleştirilen bir konudur. Bu açıdan
bakıldığında DMO’nun dış faaliyetlerinin
İran’ın diplomatik kanalların işletildiği iş
birliğine dayanan bir dış politika izlemesinin önündeki başlıca engellerden biri olduğu söylenebilir.
Öte yandan DMO’nun Orta Doğu’daki
faaliyetleri ilgili ülkelerin kamuoyu tarafından iç işlerine müdahale olarak algılanmakta ve bu ülkelerde İran karşıtı düşüncelerin gelişmesine ve yükselmesine zemin
hazırlamaktadır. Nitekim son aylarda Irak
ve Lübnan gibi ülkelerde yolsuzluk ve geçim sıkıntısı gibi nedenlerle geniş kitlelerin
katılımıyla gerçekleşen gösterilerde İran
karşıtı sloganlara fazlaca rastlanması
DMO’nun söz konusu ülkelerde yürüttüğü
faaliyetlerin bir sonucudur. Bunlar
Tahran’ın dış politikasına ağır bir yük bindirdiği gibi İran’ın söz konusu ülkelerle
ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir.

3.4. DMO’nun İdeolojik Yapısının
Dış Politika Üzerindeki Etkisi
Her ne kadar uluslararası sistem ve yapısal koşullar İran’ın dış politikadaki önceliklerini belirlese de İran İslam Cumhuriyeti’nin ideolojik kimliği İran’ın dış
politikasını şekillendirmede önemli bir rol
oynamaya devam etmektedir. İran İslam
Cumhuriyeti’nin ideolojik temelini oluşturan Şiilik ve Batı’yı yekpare bir öteki
olarak tanımlamak için kullanılan “Amerikan karşıtlığı” İran İslam Cumhuriyeti’nin
ideolojik dokusunda önemli bir yer tutmuş
ve hâlâ tutmaya devam etmektedir (Bayar, 2019, s. 45). Başka bir ifadeyle İran
İslam Cumhuriyeti’nin ideolojik kimliğinin
ana bileşenlerinden olan Şia mezhebi ve
ABD karşıtlığı İran’ın uluslararası sistem
ve olaylarla ilgili algısına bağlı olarak
Tahran dış politikasını belli bir yoğunlukta
etkilemeye devam etmektedir. Bu ideolojinin ana sürükleyicilerinden biri olarak
DMO “Devrim’i korumak ve velayet-i
fakihe yönelik tehditleri bertaraf etmek”
olan görevini bu ideolojik bakışı esas alarak yerine getirmektedir. Başka bir deyişle
DMO’nun Batı ve ABD algısı İran İslam
Cumhuriyeti’nin resmî ideolojisiyle paraleldir. Bu bağlamda DMO’nun ideolojik
perspektifi “istibdat ve direniş” şeklinde
iki eksene bölünmüş bir dünya tasvirine
dayanmaktadır (Golkar, 2014, s. 53). Bu
yaklaşıma göre ABD liderliğindeki Batılı
ülkelerden oluşan hegemonya ekseni yüzyıllardır diğer ülkeleri sömürmektedir. Birçok ülke bu sömürü düzeninin sürmesine
katkıda bulunurken aralarında İran’ın da
bulunduğu diğer bir grup ülke ise bu siste13
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me direnmeye çalışmaktadır. İran bu “direniş ekseninin” lider ülkesidir. DMO’nun
ideolojisine göre İran ile ABD arasındaki
çatışma ideolojiktir ve taraflardan biri radikal bir rejim değişikliği veya tamamen
çökertilmeden çözüme kavuşamaz (Golkar,
2014, s. 60). Dolayısıyla nihai hedefi İran
İslam Cumhuriyeti’ni yıkmak olan ideolojik düşman ile mücadele etmek, velayet-i
fakihin koruyucusu misyonunu üstlenmiş
olan DMO açısından stratejik bir hedeftir.
Bu bağlamda DMO, ABD ve Batı ile olan
ilişkilerde sert bir çizgiyi ve düşmanlığı
korumayı ideolojik bir misyon olarak belirlemiştir. Bu nedenle İran dış politikasında
Batı ve ABD ile ilişkilerin yumuşaması/
normalleşmesi yönünde atılan adımlar her
zaman DMO’nun tepkisi ve süreci sabote
etme girişimleriyle karşılaşmıştır. Örneğin
Rafsancani’nin pragmatist ve Hatemi’nin
“medeniyetler diyaloğu” politikaları çerçevesinde başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesi girişimleri DMO’nun sabotaj girişimleriyle akamete
uğratılmıştır. Rafsancani Batı ile ilişkilerin
normalleştirilmesini öngören pragmatist dış
politikasını daha önce de işaret edildiği gibi
meclisteki radikal muhafazakâr cephenin
sert muhalefeti nedeniyle uygulamakta zorlanmıştır (Al-Marzouq, 2016, s. 90). Yine
bu dönemde Rıza Şah’ın başbakanı Şahpur
Behtiyar’a Rafsancani’nin planlanan Paris
ziyaretinden kısa süre önce 1991’de suikast
düzenlenmesi, 1992’de Almanya’da Kürt
muhalefetini temsil eden bir grubun Berlin’in ortasında kurşun yağmuruna tutulması ve 1994’te Buenos Aires’te bir Yahudi
merkezinin bombalanması gibi olaylar da
14

Rafsancani’nin izlediği dış politikaya yönelik sabotaj girişimleri olarak değerlendirilebilir (Negahban, 2017, s. 38).
Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Hatemi,
ABD ve İsrail ile gerilimleri azaltmayı hedefleyen ve İsrail-Filistin Sorunu’na yönelik
ılımlı bir yaklaşım öngören dış politikasını,
DMO’nun içeride sert muhalefeti ve dışarıda ise gerilimi artırıcı adımları nedeniyle uygulayamamıştır. (Al-Marzouq, 2016,
s. 91). Nitekim DMO’nun yukarıda bahsi
geçen faaliyetleri sonucu Hatemi’nin Batı
ile yumuşama çabalarına rağmen dönemin
ABD Başkanı Bush, İran’ı Kuzey Kore ve
Suriye’yle birlikte “şer ekseni” ülkeleri olarak nitelendirmiştir (Rieffer, 2009, s. 17).
Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Nükleer
Anlaşma çerçevesinde ABD ile yürüttüğü
diyalog aynı şekilde DMO’nun içeride
çeşitli bahanelerle İran asıllı Amerikan
vatandaşlarının tutuklanması, İran sularında
tutuklanan bir grup Amerikan denizcinin
aşağılayıcı bir biçimde filmi çekilerek servis edilmesi ve İran-ABD görüşmelerinin
devam ettiği sıralarda “İsrail’e ölüm” yazan
füzelerle denemeler gerçekleştirmesi gibi
olaylar da bu çerçevede değerlendirilebilir.
DMO’nun büyük ölçüde ABD ve İsrail
karşıtlığı üzerine kurulu olan ideolojik kimliği İran’ın ABD/Batı ile olan ilişkilerinin
gergin bir çizgide seyretmesine ve Tahran’ın
uluslararası toplumdan izolasyonuna neden olmaktadır. Bu anlamda DMO, iç ve
dış siyasetteki etkinliğini korumak için Batı
ile çatışmayı kullanmakta ve bu da Tahran
yönetiminin Batı ile ilişkilerin normalleşme-
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sinin önündeki en büyük engel olarak ortaya
çıkmaktadır. Böylece DMO’nun ideolojik
tutumu İran dış politikasını dolaylı veya doğrudan etkilemeye devam etmektedir.

Sonuç
İran dış politika yapım süreci, hiyerarşik
bir düzende incelemeyi zorlaştıran karmaşık
bir yapıya sahiptir. İran’da resmî dış politika
yapım sürecinde adı geçmeyen fakat sahip
oldukları güç ve nüfuz aracılığıyla dış politika kararlarını etkileyebilen çeşitli kurumlar
vardır. Bu kurumlardan biri de DMO’dur.
Kurulduğu 1979’dan beri gücünü istikrarlı
bir şekilde artıran DMO, zamanla ülkenin iç
ve dış siyasetinde belirleyici aktörlerden birine dönüşmüştür. ABD’nin 2003’te Irak’a
müdahalesiyle başlayan ve Arap Baharı’yla
şiddetlenen Orta Doğu’daki istikrarsızlığa bağlı olarak İran’ın izlediği güvenlik
eksenli dış politika neticesinde DMO’nun
İran dış siyasetindeki etkinliği belirgin ölçüde artmıştır. DMO’nun İran dış siyasetine
angaje olmasını sağlayan başlıca faktörler;
ülke siyasetindeki nüfuzu ve İran dış politikasının merkezinde yer alan nükleer ve
balistik füze programı ve Orta Doğu’da
devlet dışı aktörlerin desteklenmesi gibi
faaliyetlerde üstlenmiş olduğu roldür. İran
dış siyasetinin neredeyse son 30 yılına dam-

gasını vurmuş olan bu konular doğrudan ve
dolaylı olarak Tahran’ın dış politikasının
seyrini etkilemekte ve başta ABD olmak
üzere İsrail ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerin
gerilimli bir çizgide devam etmesine neden
olmaktadır. Bu bağlamda DMO’nun dış siyaset üzerindeki nüfuzu aynı zamanda İran
dış politikasındaki değişimin önündeki en
büyük engellerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanı Rafsancani ve Hatemi’den Ruhani’ye son 30 yılda
İran dış politikasında iş birliğini önceleyen
girişimler hep DMO’nun çabalarıyla baltalanmıştır. DMO’nun İran dış politikasında
giderek artan etkinliği Tahran’ın özellikle
Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinde belli
bir gerilim ve huzursuzluk yaratmaktadır.
Günümüzde daha çok sosyolojik zeminde
tanık olduğumuz bu gelişmeler neticesinde İran dış politikası, telafisi imkânsız hasarlarla karşı karşıya kalmaktadır. ABD ile
tekrar yükselen gerilim ve buna bağlı olarak Şubat 2020’de gerçekleşen son Meclis
seçimlerinde muhafazakârların Meclise çok
güçlü şekilde girmesi gibi gelişmeler İran’ın
yeniden muhafazakâr ve güvenlik eksenli
bir dış siyaset izleyeceğini göstermektedir.
Bu da DMO’nun İran dış siyasetindeki
rolünün önümüzdeki dönemde daha fazla
hissedileceği anlamına gelmektedir.
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