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Pers veya Fars olarak bilinen ‹ran, resmi ad›n› 1935’te alm›flt›r. ‹slam in-
k›lâb› ile de ‹ran ‹slam Cumhuriyeti ad›n› alm›flt›r.1 Ülke halk›n›n büyük
bölümü fiii’dir. Kuzeyde Hazar Denizi ve Azerbaycan, do¤uda Afganistan ve
Pakistan, güneyde Umman Körfezi ve Basra Körfezi, bat›da Türkiye ve Irak
ile çevrilidir.2 Bu nedenle ‹ran’› anlamadan, Avrasya co¤rafyas›ndaki siya-
si denklemin yap›s›n›, iflleyifl tarz›n› ve ortaya ç›kacak siyasi modeli ve gü-
venlik modelini anlamak mümkün de¤ildir.3 Belki de bu farkl›l›klar› ve bu-
nunla birlikte gelen stratejik önemi nedeniyle ‹ran, uzun bir süredir Türki-
ye ve dünya gündeminin ilk s›ralar›nda kalmay› baflarm›flt›r. Özellikle
ABD’nin Afganistan ve Irak iflgalleri sonras›nda ABD’nin bafllatt›¤› Büyük
Ortado¤u Projesi’nin gerçeklefltirilmesinde tek zor engel olarak ‹ran gözük-
mekteydi. Bu nedenle ABD taraf›ndan ana hedefe oturtulmufl ve s›k s›k çe-
flitli sorunlar çerçevesinde bask› alt›na al›nmaya çal›fl›lm›flt›. 11 Eylül sald›-
r›lar› sonras›nda ABD’nin Irak’tan sonra yak›n bir tarihte yapaca¤› muhte-
mel bir ‹ran harekât›ndan yüksek sesle söz edilmeye bafllanm›flt›. Ancak Af-
ganistan’daki baflar›s›zl›k, Irak’ta hala iç siyasi istikrar›n sa¤lanamamas›
ve Bush yönetiminin görev süresinin gelecek y›l bitecek olmas›, ABD’nin
‹ran plan›n› ertelemesine neden olmufltur. 

Bunun yan›nda ‹ran, elindeki en büyük güç olarak gözüken ve dünyan›n
gereksinimi gün geçtikçe artan petrol ve do¤algaz› komflu ülkeleriyle birlikte
Avrupa ülkeleriyle yak›nlaflmak ve dünyaya aç›lmak için önemli bir silah
olarak kullanmaya bafllam›flt›r. Bu da ABD’nin ‹ran üzerinde yeteri kadar
bask› kurmas›n› engellemektedir. Son dönemlerde ‹ran’da Ahmedinejad ile
bafllayan bir radikalleflme e¤ilimi h›zla yükselmektedir. Bu durum birçok ül-
keyi kayg›land›rmakta ve ülkeleri ‹ran’a karfl› birlikte hareket etmeye itmek-
tedir. Ancak ülkelerin burada ayr›ld›klar› önemli bir nokta vard›r. ‹ran dün-
ya politikas›na nas›l dahil edilmesi gerekti¤i konusunda AB üyeleri ve Rus-
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