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Özet

İranlı seçmenler gelecek dört yıl için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere 19 Mayıs 2017’de sandık başına 
gidecekler. Bu çalışma, Ruhani’nin İran’ın uluslararası arenada tecridine son veren ve Batılı devletlerle ilişkiler-
inin iyileşmesine vesile olan başta Nükleer Anlaşma olmak üzere bu dönemde elde ettiği başarılarını inceleye-
cektir. Çalışmamızda Ruhani Hükümetinin ekonomi alanındaki karnesi de ele alınacaktır. Ayrıca başta kadın 
hakları, insan hakları, toplumsal özgürlükler ve azınlık hakları konularındaki başarısızlıklar da bu çalışmada 
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:Ruhani, seçimler, ekonomi, siyaset, haklar.

Abstract

Iranian voters will go to the polls on May 19 to elect their new president for next four years. This study will 
examine the Ruhani’s achievements in this period particularly the nuclear deal that terminated Iran’s isolation in 
the international arena and ameliorated Iran’s relations with the Western states. In our study, we will also con-
centrate on Ruhani’s economic performance. Besides this, mediocre performance in issues such as woman and 
human rights, social freedoms and minority rights has been examined.

Keywords: Ruhani, elections, economy, politics, rights

خالصه
 ایرانیان در روز ٩٢ اردیبهشت پای صندوقهای رأی خواهند رفت تا یکی از كاندیداها را برای ریاست جمهوری در چهار سال بعدی
 انتخاب کنند. مقالۀ پیش رو  به دستاوردهای رئیس جمهور روحانی كه مهمترین آنها رسیدن به توافق هسته  ای با غرب و شکست

 انزوای ایران و بهبود روابط با كشورهاى غربى می باشد و در مقابل  به تیره شدن روابط ایران با کشورهای اسالمی و عربی و
 محکومیت ایران توسط سازمان همکاری اسالمی می پردازد. در این نوشتار در كنار بررسی کارنامۀ دولت روحانی در حوزۀ اقتصاد،

 مساله افزایش فشار بر زنان و ناکامی در مسایل حقوق بشری و آزادیهای عمومی و حقوق اقلیتها در دوره وی نیز مورد بررسی
قرار می گیرد.

كلمات كلیدی:روحانی- انتخابات- اقتصاد- سیاست- حقوق

Ruhani’nin Dört Yıllık Performansı İkinci bir Dönem için Yeterli mi?
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Giriş:
Devrim Lideri Ayetullah Humeyni ile arasındaki anlaşmazlık sonucu görevden uzaklaştırılan İran İslam 

Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Ebu’l-Hasan Beni Sadr’ın ve seçildikten kısa süre sonra uğradığı 
suikastta yaşamını yitiren İkinci Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai’nin kısa süren görev süreleri hariç 
mevcut rejimin yaklaşık kırk yıllık tarihi boyunca cumhurbaşkanı seçilen isimler azami anayasal süre olan 
sekiz seneyi yani iki dönemi doldurmuşlardır. Ne var ki bazı gözlemcilere göre mevcut Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani İran’ın tek dönemlik ilk cumhurbaşkanı olma riski ile karşı karşıyadır.

Ruhani’nin ya da başka bir cumhurbaşkanının karnesini analiz ederken ülkede genel politikaların 
Devrim Rehberi Ali Hamenei tarafından belirlendiğini hatırlamak gerekmektedir. Bu nedenle, ülkedeki 
seçimler, cumhurbaşkanlığı kurumu, hükümet, Parlamento ve yargı erki olağanüstü yetkilere sahip 
Rehberlik Makamı karşısında devletin modern yüzü olmaktan öteye geçememektedir. Ülkedeki 
cumhurbaşkanlığı makamı da bu çerçevede değerlendirilmeli ve pratikte yetki alanı bir hayli kısıtlanmış 
olan bir koltuktan bahsedildiği unutulmamalıdır. İran’daki bu özgün durum herhangi bir demokraside 
kabul edilmeyecek bazı görüntülerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Örneğin, ülkede 19 Mayıs 
2017 tarihinde yapılacak on ikinci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı günlerde Genelkurmay 
Başkan Yardımcısı Mesut Cezairi, Yüksek Seçim Kurulundan adayların ve medyanın ülke dışındaki savaş 
meselelerine ve askeri işlere temas etmesinin engellenmesini istemiştir. Anayasal olarak bu konuların 
cumhurbaşkanının yetki alanının dışında kaldığına vurgu yapan Cezairi, bahsi geçen konuların seçimlere 
malzeme yapılmaması gerektiğini savunmuştur. Unutulmaması gereken diğer önemli bir nokta da farklı 
yönelimlere sahip olsa da İran’da cumhurbaşkanlarının varlıklarını rejime borçlu ve asgari düzeyde de 
olsa rejimin sadık destekçileri olduklarıdır. Bundan dolayı ülkede rejimin esaslarına karşı gerçek anlamda 
muhalefet sergileyecek bir cumhurbaşkanına tanıklık etme beklentisinin gerçekçi bir zemini yoktur.

Hasan Ruhani yürütme erkinin başına geçmeden önce Batı ile yürütülen nükleer müzakerelerde 
önemli roller oynamıştır. On beş yıl Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğini yürüten ve görevi gereği 
nükleer müzakerelerden sorumlu olan Ruhani, 2005 yılında Hamenei’nin müzakerelerin seyrinden 
rahatsızlığını dile getirmesi ve muhafazakâr Mahmud Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanı olması üzerine 
görevden el çektirilmiştir. Fakat ülkede değişen koşullarla beraber Ruhani çizdiği ılımlı profil sayesinde 
son yıllarda İran’da siyaset sahnesinin dışına itilen reformcuların sesi olmayı başarmıştır. Ruhani dönemini 
değerlendirmek için onun geçtiğimiz dört yılda siyaset, ekonomi, kültür ve toplum gibi çeşitli alanlarda 
ortaya koyduğu politikaları irdelemek gerekmektedir. Ruhani cumhurbaşkanı seçildiği 2013 yılında 
yürüttüğü kampanyada başta nükleer mesele olmak üzere çeşitli konularda ortaya attığı vaatlerle 
seçmenden oy almayı başarmış ancak aynı zamanda beklentiyi de yükseltmişti. Muhalifleri tarafından 
2015 yılında İran’ın beklentilerini karşılamayan bir Nükleer Anlaşma imzalamakla eleştirilen Ruhani, 
hâlâ Batı ile yapılan bu anlaşmanın ülkenin sorunlarını çözebileceğini ve İran’ın farklı alanlarda büyük 
değişimlere tanıklık edeceğini öne sürmekte ve vatandaşların kısa süre içinde Nükleer Anlaşma’nın 
etkilerini sofralarında ve cüzdanlarında göreceklerini savunmaktadır. Ne var ki muhalifler Ruhani’nin bu 
iyimserliğine katılmamakta ve son dört yılın gerçekleşmeyen vaatler, sloganlar ve aldatıcı istatistiklerle 
geçtiğini savunmaktadırlar. Takip eden bölümlerde Ruhani’nin dört yıllık cumhurbaşkanlığı performansı 
farklı boyutlarıyla incelenecek ve Ruhani’ye yöneltilen eleştiriler ele alınacaktır.
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Batı ile Açılımı ve Müslüman 
Ülkelerle İlişkilerin Kötüleşmesi
Ruhani’nin Nükleer Anlaşmayı sonuçlandırıp 

ülkesini uluslararası izolasyondan kurtarması 
kuşkusuz onun artı hanesine yazılmıştır. Yine 
de söz konusu anlaşmanın gerçekleştiği zemini 
hesaba katmak gerekmektedir. Zira Nükleer 
Anlaşma İran’ın maruz kaldığı boğucu ekonomik 
kriz, farklı alanlarda çöküş yaşanma korkusu ve 
Batı ile anlaşmak dışında krizden çıkma şansının 
olmadığına Devrim Rehberi’nin ikna olması 
sonucunda imzalanabilmiştir. Diğer yandan, 
nükleer müzakerelerin Ruhani iktidara gelmeden 
aylar önce Ahmedinejad hükümeti döneminde 
Hamenei’nin talimatıyla Umman’da başlatılmış 

olduğu bilinmektedir. Batı ile ilişkileri düzeltmeye 
özel önem veren Ruhani, Amerikalı mevkidaşı ile 
telefon görüşmesi yapan ilk cumhurbaşkanıdır. 
Bunun yanı sıra İran, Ruhani döneminde 
Avrupa’dan İran’a ekonomi odaklı birçok ziyaret 
gerçekleşmiştir. Ne var ki, Ruhani döneminde Batı 
ile düzelen ilişkilere benzer bir açılımın komşu 
Müslüman ülkeler konusunda devreye sokulmadığı 
görülmüştür.

Ruhani cumhurbaşkanlığı koltuğuna 
oturduğunda İran’ın Arap devletlerle ilişkisi İran 
rejiminin Beşşar Esad’ı desteklemesinden dolayı 
gergin bir dönemden geçmekteydi. Ruhani’nin 
başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez 
ülkeleriyle İran arasındaki ilişkileri düzelteceği, 
Arap ülkeleriyle gerginliğin dozunu hafifleteceği 
ve Suriye krizine çözüm bulmaya katkı sunacağı 
yönünde ümitler vardı. Ancak geride kalan dört yıl 
İran’ın bölgesel politikalarında bir değişime sahne 
olmamıştır. Ahmedinejad ile Ruhani arasındaki 
tek fark ise ilkinin sert siyaset diline karşılık 
ikincisinin diplomatik sakin bir dil kullanmasından 
ibaret kalmıştır. Diğer bir ifadeyle, İran daha fazla 
açılım ve itidal taraftarı gibi gözüken yeni bir 

oyuncuyla eski politikalarını sürdürmüştür. Dahası 
son yıllarda İran’ın başta Suudi Arabistan olmak 
üzere Körfez ve diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerinde 
gerilimler yaşandığına şahit olunmuştur. Suudi 
Arabistan Büyükelçiliğine saldırı sonrasında 
Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi 
Arabistan’ı; Bahreyn, Somali, Sudan, Cibuti, Komo 
ve Maldivler’in Tahran’daki büyükelçiliklerini 
kapatmaları takip etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı 
2016 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda 
tarihinde ilk kez teşkilatın 57 üyesinin üzerinde 
konsensüs sağladığı bir açıklamayla İran’ın 
Arap ülkelerindeki ırkçı, mezhepçi ve saldırgan 
politikalarını kınamıştır.  

Yukarı da bahsedildiği üzere İran’ın dış 
politik hamlelerinde Ruhani hükümetinde çok 
Devrim Rehberi ve Devrim Muhafızları Ordusu 
belirleyicidir. Bununla birlikte büyükelçiliklere 
saldırılara ilişkin basit kınamalarla yetinen İran 
Cumhurbaşkanı krizi çözmek için bir şey yapmadığı 
gibi saldırganlar ve azmettiricileri karşısında da 
güçlü bir tutum takınmamıştır. Benzer şekilde 
İran-Türkiye ilişkileri Suriye krizinden dolayı şiddeti 
zaman zaman artan gözle görülür bir gerginliğe 
şahit olmuştur. Ruhani’nin kapalı kapılar ardında 
ülkesinin Suriye’deki politikasına muhalefet ettiği 
yönündeki iddialara rağmen onun kamuoyu 
nezdinde hiçbir zaman farklı bir siyaset ortaya 
koymadığı görülmüştür. Bilakis Ruhani hükümeti 
İran’ın mevcut Suriye politikasını savunurken 
Dışişleri Bakanlığı bu meselede Devrim Muhafızları 
adına resmi sözcü rolü oynamıştır. Aslına bakılırsa 
ılımlı reformcular da ulusal güvenliği koruma 
gerekçesiyle ülkelerinin Suriye’ye müdahale ederek 
Esad’ı savunmasına destek vermişlerdir. Ruhani’nin 
seçim kampanyasında bazı yetkililerin Suriye’ye 
müdahale edilmesine ve bu müdahalelerde 
kadınların ve çocukların öldürülmesine yönelik 
eleştirileri İran’ın Suriye politikasından rahatsız olan 
seçmenlerin oylarını alma çabasından başka bir 
amaç taşımamaktadır. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 
bu müdahaleyi eleştirmeksizin geçirdiği dört yıl bu 
ikircikli tavrın en açık kanıtıdır.

Ekonomi Politikaları
Hasan Ruhani 2013 yılındaki seçim kampanyası 

esnasında işsizlik sorununu çözme ve yolsuzlukla 
mücadele etme konularında önemli vaatlerde 
bulunmuştur. Ekonomi programının dört milyon 
yeni istihdam yaratarak işsizliğin çözümü 
konusunda önemli bir adım olacağına vurgu yapan 
Ruhani, kendisinin ülkeyi yolsuzluk ve pahalılıktan 
kurtarabileceğini, krizin temel sebebinin kötü 
yönetim olduğunu ve “ihtiyat ve ümit” hükümetinin 
ülkenin tüm sorunlarına çözümler sunabileceğini 
öne sürmüştür. Ne var ki İran’ın içinde bulunduğu 
durum Ruhani açısından iç açıcı bir görüntü arz 
etmemektedir. İran İstatistik Merkezinin verilerine 

“Batı ile ilişkileri düzeltmeye özel 
önem veren Ruhani, Amerikalı 
mevkidaşı ile telefon görüşmesi 
yapan ilk cumhurbaşkanıdır. ”
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göre ülkede işsizlik artış göstererek 2016 yılında 
%22’ye ulaşmıştır. Bu oran yaklaşık olarak beş 
milyon kişinin işsiz olduğu anlamına gelmektedir. 
Resmi olmayan kaynaklar ve analizler ise İran’daki 
işsizlerin sayısının 7 ila 10 milyon arasında 
olduğunu savunmaktadır1. Ruhani döneminin 
başlarında bu rakamın yaklaşık olarak 22 milyon 
191 olduğu hesaba katılırsa Ruhani’nin dört yıllık 
cumhurbaşkanlığı süresince en az 330 bin kişi işini 
kaybetmiştir.2 İran Eski Ticaret, Sanayi ve Madenler 
Odası Başkanı Muhsin Celalpur İran’da saat başı 150 
kişinin işsiz kaldığını öne sürmektedir3.İş arayanlar 
arasında üniversite mezunlarının oranı %31’dir.  
Ruhani son zamanlardaki seçim tartışmalarında 
milyonlarca iş imkânı sağlama vaatlerini terk 
etmiştir. Her ne kadar Ruhani döneminin son 
yılları %6,6’ya varan büyümeye tanıklık etse de bu 
büyüme Nükleer Anlaşma sonucu petrol ihracatının 
ve dolayısıyla gelirlerinin artmasıyla doğrudan ilişkili 
makro değerleri yansıtmaktadır. Nitekim petrol dışı 
sektörün bu büyümeden payı yalnızca %0,8’dir.4 
Geçen günlerde 11 milyon İran vatandaşının 
gecekondularda yaşadığı duyurulmuştur.5 
Ekonomik daralmanın boyutlarını Tahran’da sayısı 
elli bine varan evsizlerden anlamak mümkündür. 
Cumhurbaşkanlığı adaylarından Muhammed 
Bakır Kalibaf nüfusun %10’unun kelimenin 
tam anlamıyla aç uyuduğunu savunmaktadır.6 
Dahası İranlıların %40’ı yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır.7 Yoksulluktan dolayı binlerce öğrenci 
eğitim hayatına devam edememektedir.

Muhalifleri; Ruhani’nin dış politikaya aşırı 
yoğunlaşmasının ve nükleer krizin çözümü için 
çok fazla vakit kaybetmesinin ekonomideki kötü 
görüntünün temel nedenleri olduğunu öne 
sürmektedirler. Muhalifler ayrıca imzalanmasının 
üzerinden iki sene geçmesine rağmen Nükleer 
Anlaşmanın ülke ekonomisinde bir rahatlama 
meydana getirmediğine, bilakis işsizlik ve yolsuzluk 
sorununun daha vahim raddelere vardığına dikkat 
çekmektedirler. Diğer taraftan Ruhani destekçileri 
mevcut ekonomik tablonun farklı nedenleri 
olduğunda ısrar etmektedirler. Düşen petrol fiyatları, 
yolsuzluk, Amerika tarafından dondurulmuş fonların 
serbest bırakılmasına rağmen hükümet hazinesinin 
boş olması ve önceki hükümetlerin ambargolar ve 
kötü idare nedeniyle sebep oldukları ekonomik 
durgunluk bu nedenlerden bazılarıdır. İran’da 
hükümetlerin eleştirilerin okunu kendilerinden 

önceki yönetimlere çevirme eğilimi yeni değildir. 
Ruhani Hükümeti de ülkenin maruz kaldığı bütün 
krizlerin sorumluluğunu Ahmedinejad hükümetinin 
üstüne atmaktadır. Benzer şekilde Ahmedinejad da 
birçok konuda suçu selefi Muhammed Hatemi’ye 
atmıştı.

Ülkenin mevcut ekonomik durumunun 
nedenleri ne olursa olsun İranlılar bugün yoksulluk, 
ekonomik durgunluk, işsizlik ve bunlara bağlı 
hırsızlık, bağımlılık oranlarıyla karşı karşıyadırlar. 
Bu faktörlerden dolayı sıradan vatandaş 12 doları 
geçmeyen devlet yardımını elde etmek için ayın 
sonunu iple çekmektedir. Bu durum vatandaşları 
yardımı üç kat arttırmayı hatta 70 dolar düzeyine 
çıkarmayı vaat eden adaylara yöneltmektedir.

Ruhani’nin dört yılı ekonomik durgunluk ve 
şiddetli mali krizden dolayı onlarca fabrikanın 
kapanmasına şahit olmuştur. Öyle ki bazı istatistikler 
aralarında 80 yıla yaklaşan geçmişi olan fabrikaların 
ve üretim merkezlerinin %80’ninin bütünüyle veya 
kısmen kapandığını göstermektedir.8 Ayrıca maaşları 
astronomik rakamlara ulaşan bazı üst düzey 
yöneticilerin maaşlarına ilişkin bir dizi skandal ortaya 
çıkmıştır. Örneğin geçen yıl sıradan bir memurun 
aylık maaşı 500 doları geçmezken 950 üst düzey 
yönetici 15 bin dolara varan maaşlar almaktaydılar.9 
Ruhani, Devrim Muhafızları tarafından yasadışı 
yollarla ülkeye kaçak malların sokulmasını da 
engelleyememiştir.10 Bir türlü engellenemeyen 
kaçakçılık faaliyetleri devleti yıllık 15 milyar dolar 
civarında olduğu tahmin edilen bir vergi gelirinden 
mahrum bırakmaktadır.

Şüphesiz Ruhani’nin en büyük avantajı ne 
pahasına olursa olsun İran’ın nükleer projesini 
engellemek ve bu konuda anlaşmak isteyen Obama 
yönetimine denk gelmiş olmasıdır. Bu durum 
bir yandan Ruhani’nin uluslararası pozisyonunu 
güçlendirirken diğer yandan da muhafazakâr kanat 
karşısında güçlenmesine ve popülerliğinin artmasına 
katkı sağlayacak yabancı yatırımların ülkeye akma 
beklentisine neden olmuştur. Ne var ki ABD’de 
başkanlık görevine seçilen Donald Trump’ın iktidara 
gelmesi ve Nükleer Anlaşmaya ilişkin son derece 
olumsuz bir tavır ortaya koyması nedeniyle işler 
Ruhani için ters gitmeye başlamıştır. Bu değişiklik 
Ruhani’nin İran cumhurbaşkanlığına tekrar seçilme 
şansını önemli ölçüde azaltmıştır. Zira Ruhani’nin vaat 
ettiği yüksek oranlarda doğrudan yabancı yatırımın 
İran’a akması artık hayli zorlaşmıştır. Buna ek olarak, 
İran’ın Amerika’dan geri aldığı ve milyarlarca dolara 
varan paranın büyük bir kısmı Tahran’ın bölgedeki 
maceralarına harcanmaktadır. Devlet hazinesine bu 
paranın ancak az bir kısmı ulaşmıştır.  

İdam Kararlarındaki Artış
Ruhani döneminde, ülkedeki idam kararlarının 

sayısında önceki dönemlerden farklı bir 
durum yaşanmadı.2700 civarında kişinin idam 
kararlarının11 arasında onlarca on sekiz yaş altı 
gencin yanı sıra kendisine tecavüz girişiminde 
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bulunan eski istihbarat sorumlusunu öldürmekten 
suçlu bulunan Reyhane Cebbari başta olmak 
üzere onlarca kadın vardır.12 Güvenilir istatistiklerin 
bulunmaması nedeniyle rakamlar hakkında emin 
olmak mümkün olmadığı gibi gerçek sayıların çok 
daha fazla olabileceği öne sürülmektedir. Ruhani 
Hükümeti idam kararlarının bozulması çabalarına 
destek vermiş olsa da Cumhurbaşkanının 
muhaliflerin idam kararlarını savunmaya ilişkin 
duruşları unutulmamalıdır. Ruhani 2009 seçimleri 
sonrasında ortaya çıkan gösterilere karşı çıkmış, 
göstericileri devrimin düşmanı olarak nitelemiş ve 
yargıdan göstericileri kararlı şekilde yargılamasını 
talep etmiştir. Cumhurbaşkanının hükümet 
üyelerinin çoğunu emniyet-istihbarat güçlerinden 
seçmesi önemli bir noktadır.13 Öyle ki Ruhani, 
Ahmedinejad hükümetinde görev yapmış Mustafa 
Pur Muhammedi’yi adalet bakanı olarak seçmiştir. 
Pur Muhammedi’nin 1988 yılında binlerce 
muhalif hakkındaki idam kararını veren komitenin 
üyelerinden birisi olduğunu unutmamak gerekir.

Kadın Haklarındaki Gerileme
Cumhurbaşkanı Ruhani bir önceki seçim 

kampanyası boyunca kadınların konumunu 
güçlendirerek onlara kamusal alanda daha 
fazla görünürlük kazandırmak için çalışmalar 
yapacağı yönünde vaatlerde bulunmuştur. 
Fakat sembolik bazı makamlar dışında kadınlar 
Ruhani hükümetinde kayda değer bir yere sahip 
olmamışlardır. Ruhani iki kadını cumhurbaşkanı 
yardımcılığı makamına atamıştır. Bu kadınlardan 
biri Çevre Koruma Organizasyonuna başkanlık 
ederken diğeri kadın meselelerinden sorumlu 
yardımcı oldu. Ruhani kadınlara bir bakanlık 
verme ve ev hanımlarına sosyal güvenlik sağlama 
vaatlerini gerçekleştiremedi. Kamusal alanlarda 
kadınlar üzerindeki baskı kampanyaları devam 
etti. Görevleri açıkça başörtüsüne riayet etmeyen 
veya başörtülerini başlarından çeken kadınların 
örtünmelerini denetlemek olan ve sivil kıyafet 
giyen 7 bin kişiden oluşan “ahlaki güvenlik polisi” 
olarak adlandırılan yeni bir şube mevcut emniyet 

unsurlarına eklendi.14 Ahmedinejad döneminin 
son yılında %48,2 olan kızların üniversiteye 
kabul oranı 2016 yılında %45,5’e düştü. Başta 
Nergis Muhammedi olmak üzere onlarca kadın 
asgari haklarından mahrum olarak rejimin 
hapishanelerinde tutulmaktalar. Çifte vatandaşlığa 
sahip Nazenin Zağri ve Huma Hodfer gibi birçok 
kadın temelsiz iddialarla hapse atılmıştır. Benzer 
şekilde İsfahanlı kızların yüzlerine asit atanlar hâlâ 
yargılanmamıştır.

Bireysel Hak ve 

Özgürlüklerdeki Sorunlar
Özgürlükler, insan hakları ve sivil toplum 

alanlarında kayda değer bir başarı yakalamayan 
Ruhani Hükümeti, zaman zaman parlak sloganlar 
atmakla yetinmiştir. Yeşil Hareket’in iki lideri 
Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi’nin ev 
hapsini kaldırma vaadi de bu dönemde sonuçsuz 
kalmıştır. Devrim Rehberi’ni bu adımı atması 
için ikna etmeye yönelik bir çaba sarf etmediği 
göze çarpan Ruhani, geçen bu kadar yıl boyunca 
destekçilerine konu hakkında bir açıklama yapma 
cesareti de gösterememiştir. Öyle ki Ruhani, 
cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk basın 
toplantısından bu yana bu meseleye dair sorulan 
soruları cevaplamaktan kaçınmıştır. Üniversiteler 
üzerindeki güvenlik baskısı olduğu gibi devam 
etmiştir. Cumhurbaşkanı ayrıca, muhaliflerinin ve 
taraftarlarının destek verdiğini söylediği vatandaşlık 
hakları beyannamesini yeni bir şey getirmediği 
gerekçesiyle kaderine terk etmiştir. Ülkenin 
kalkınmasına katkı sunmaları için yurt dışında olan 
İranlıların ülkeye dönmelerini sağlamak vaadi de 
gerçekleşmemiştir. Önceden olduğu gibi Ruhani 
döneminde de güvenlik güçleri vatandaşlara 
rahatsızlık vermeye devam etmiştir. Siyasi ve 
düşünce tutukluları serbest bırakılmazken birçok 
aktivist tutuklanmış ve siyasi tutuklulara baskı 
artmıştır. Siyasi katılımda bir artış gözlenmemesinin 
yanı sıra ifade, toplanma ve basın özgürlüğü 
üstündeki kısıtlamalar azalmamıştır.

Basın Özgürlüğünde Yaşanan 
Sorunlar
İran 2016 basın özgürlüğü indeksinde 180 

ülke arasından 165. sırada yer almıştır.15 Medya 
üzerinde amansız bir denetim politikası takip eden 
Ruhani hükümeti, bütün internet kullanıcılarının 
kimliğini tespit etmeye ve bilgilerini kontrol altına 
almaya çalışmıştır. Bu aşamada birçok gazetenin 
kapanmasına ve diğer bazılarının lisanslarının iptal 
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edilmesine şahit olunmuştur. Yeni gazetelerin 
açılması için lisans verilmezken, “Asuman”, 
“Neşat”, “Hem Mihen”, “Bahar” gibi kurucularının 
Devrim destekçisi olduğu ve Devrime sadakat 
noktasında bir şüphenin olmadığı gazeteler dahi 
kapatılmıştır. Rejim, Devrimin başlangıcından 
bu yana tam anlamıyla özgür bir gazetecilik 
yapılmasına izin vermemiştir. İran’da mevcut 
bütün gazetelerin, dergilerin, internet sitelerinin 
ya kısmen ya da tamamen devlet kontrolü altında 
olduğunu unutmamak gerekir. Ruhani, Facebook ve 
Twitter dahil sosyal medya üzerindeki kısıtlamaları 
kaldırma vaadini de gerçekleştirmemiştir. İranlılar 
hâlâ belli uygulamalar kullanmadan bu mecralara 
ulaşım sağlayamamaktadırlar.

Azınlık Hakları İhlalleri

Ruhani döneminde, ırk, din ve mezhep 
farklılıklarına saygı duyulacağı ve ülkedeki farklı 
grupların haklarının korunacağı yönündeki vaatler 
kâğıt üstünde kalmış ve bu alanda ciddi adımlar 
atılmamıştır. Azınlıkların özgürlüklerini arttırmak 
için herhangi bir kanun çalışması yapmayan 
Ruhani’nin elinde vaatlerini gerçekleştirmek için 
herhangi bir plan yoktu. Tersine Ruhani dönemi 
azınlık haklarında artan ihlallere şahit olmuştur. 
Tutuklamaların çoğunun etnik ve mezhebi 

azınlıklar arasından ve hükümet kontrolü altındaki 
İstihbarat Bakanlığınca yapıldığını unutmamak 
gerekir. Ruhani’nin dini ve mezhebi azınlıklara 
en önemli vaadi seçim kampanyasındaki üçüncü 
beyannamenin altıncı maddesidir: “Farklı din 

ve mezheplerin takipçilerine saygı duyulacak, 
inançlarını yaşamaları için onlara özgürlük 
sağlanacak ve dini ve mezhebi işlere müdahale 
edilmeyerek herkesin eşit şartlar altında dini 
ve mezhebi yükümlülüklerini ve ritüellerini 
yapabilmeleri için uygun mekânlar sağlanacaktır”.16 
Fakat söz konusu dönemde bu konularda sorunlar 
yaşanmış ve örneğin İran Sünnilerinin hakları 
konusunda Ruhani döneminde kayda değer 
ilerleme sağlanamamıştır  elde edememiştir. Ayrıca 
Ruhani hükümetinde bir petrol bakanı yardımcısı 
dışında Sünni hiçbir isme yer verilmemiştir. 
Ruhani’nin ülke tarihinde ilk defa Sünni bir 
büyükelçi ataması da ancak sembolik olarak 
değerlendirilebilecek bir adımdır. Zira, hâlâ Sünni 
bölgelerdeki idareciler diğer bölgelerin aksine bu 
bölgenin halkları arasından seçilmemektedir. Bu 
dönemde ayrıca Sünni âlimlerin itirazlarına rağmen 
onlarca Sünni gencin idam edildiği, Sünni âlimin 
yargılandığı ve ülkeden çıkışlarına yasak konduğu 
görülmüştür. Benzer şekilde Ruhani döneminde 
Bahailerin tutuklanmasında gözle görülür bir artış 
yaşanmıştır. Şiraz’da Bahailerin tarihi mezarları 
yıkıldığı gibi ülkenin farklı yerlerindeki birçok 
mekanları kapatılmıştır.17 Birçok Bahai öğrenci de 
üniversitelerden atılmıştır.

Sonuç:

19 Mayıs seçimine günler kala yeni 
vaatlerde bulunan Hasan Ruhani’nin dört 
yıllık zayıf cumhurbaşkanlığı performansına 
ve taraftarlarından birçoğunun reform, hayat 
şartlarının iyileşmesi ve mevcut durumun 
değişmesi ümidini kaybetmesine rağmen İranlı 
seçmenin kendisini tekrar O’nu seçmek zorunda 
bulması mümkündür. Bunda Ruhani’den duyulan 
beklentiden diğer alternatiflerin yeterince iyi 
görülmemesi etkili olacaktır. Ne var ki, seçilmesi 
durumunda ikinci döneminde de yukarıda sayılan 
konularda aşama kaydedememesi yalnızca 
Ruhani’nin vaatlerinin çok gerisinde kalan bir 
cumhurbaşkanı olarak anılmasına neden olmakla 
kalmayacak aynı zamanda temsil ettiği siyasi çizgiyi 
önemli ölçüde itibarsızlaştıracaktır. Bu durumda 
2021 yılından itibaren İran’da muhafazakâr 
siyasetin zemininin çok daha güçlü bir hal 
alması mümkündür. 2013’te devraldığı görevde 
kritik konularda kayda değer adımlar atamayan 
Ruhani’nin seçmenden vize alması durumunda 
önümüzdeki dört yılda büyük bir atılım yapması ise 
oldukça zor görünmektedir. 

“Ruhani döneminde, ırk, din 
ve mezhep farklılıklarına saygı 
duyulacağı ve ülkedeki farklı 
grupların haklarının korunacağı 
yönündeki vaatler kâğıt üstünde 
kalmış ve bu alanda ciddi adımlar 
atılmamıştır.”
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