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“Suriye için son
sözü Suriye halkı
söylemeli”
“Suriye halkının
görüş belirttiği
gerçek bir anket
yapma imkânınız
olsaydı, halktan
hiçbir kesiminin
birlik ve beraberlik ortamının bozulmasını ve ülke
topraklarının
parçalanmasını
istemediklerini
açıkça görebilirdiniz.”

“İsrail, Arap ülkelerindeki mevcut şartları ve
Arapların iç meseleleri ve sorunları ile meşgul
olmalarını kendi
işgalci politikaları
için fırsat bilerek,
bu durumu sonuna dek kullanmıştır.”

Önümüzdeki günlerde Suriye’yi neler bekliyor? Müslüman Kardeşlerle
Mısır’ın geleceği nasıl görünüyor? İran ile İsrail arasında savaş olasılığı
var mıdır? İran Türkiye’yi Orta Doğu’da nasıl değerlendirmektedir?
İran’ın Türkiye Büyükelçisi Bahman Hosseinpour Türkiye’den
ayrılmadan önce 21. Yüzyıl Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

Hosseinpour’a göre Arap Baharı siyasi ve sosyal bir olaydır. Siyasi ve sosyal olaylar ise birden bire gelişmeyen köklü hareketlerdir. Bu
tür hareketlerin gerçekleşmesi için önceden
zeminin hazır olması gerekir. Hosseinpour, bu
harekete kötümser bakıp tamamıyla dış odaklar
tarafından organize edilip yönlendirilen bir hareket olarak tanımlamak istemediğini vurgulamıştır.
Söz konusu ülkelerdeki iç meselelerin bir kenara
bırakıldığında küresel çapta yaşanan önemli gelişmelerin, bilgi akışı süreci ve siyasi anlamda
yeniden yapılanmaya duyulan ihtiyacın, bu hareketin önemli faktörlerinden olduğunu belirtmiştir.

Hosseinpour Suriye’de yaşananları endişe verici olarak tanımlamış, bu ülkede dökülen kanın
ve yıkımın herkesi rahatsız ettiğini; bunu kimsenin inkâr edemeyeceğini vurgulamıştır. Bazı
dış müdahalelerin Suriye halkını böyle bir durumla karşı karşıya bıraktığına işaret etmiştir.
Silah ve güç kullanarak ve terörist eylemlerle
hiçbir ülkeye demokrasi gelmeyeceğini belirtmiştir. Hosseipour’a göre Suriye Hükümeti reformlar yapmak ve serbest seçimler düzenlemek
yönündeki iradesini açıklamışsa da aşırı gruplar
güç kullanmayı barışçıl yollara tercih etmiştir.
Hosseinpour, bunun doğal olarak Suriye rejimine
kendini silahlı gruplar karşısında savunma hakkı
verdiğinin altını çizmiştir.

İran Büyükelçisi
Bahman Hosseinpour
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“Müslüman Kardeşler Mısır’ın geleceğinde en önemli hareket olacaktır ve
onun aldığı tavır Mısır’ın geleceğini belirleyecektir.”
“Suriye’deki
çatışmanın bölgenin güvenliğini tehdit eden
bir kara deliğe dönüşme riski, küresel
güçlerin kendi aralarındaki pazarlıklarda bir sonuca varılmasını gerekli kılmaktadır.”

21. Yüzyıl Dergisi, 51. sayısında ‘Müslüman Kardeşler’i konu olarak
seçti.

Müslüman Kardeşler iktidarı başarabilecek mi? Orta Doğu’nun
geleceği şekillenirken Müslüman Kardeşler siyasi ve sosyal şartlarda ne
derece belirleyici olabilecektir? Batı’nın güvenini kazanırken, bölge
halkının güvenini kazanabilecek midir? 21.Yüzyıl, bu sayısında Orta
Doğu’nun geleceğinde öne çıkma eğiliminde olan “Müslüman
Kardeşler” siyasi hareketini konu olarak seçti.

Doç. Dr. Mehmet Şahin, Müslüman Kardeşler İktidar İçin Ne Kadar Hazır?
Yrd.Doç.Dr. Yasin Atlıoğlu, Suriye’nin Siyasal İslamcıları: Müslüman Kardeşler
Sibel Kalemdaroğlu, Tarihsel ve Ekonomi-Politik Bağlamda Müslüman Kardeşlerin Yükselişi ve Düşüşü
Hakan Boz, İran - Türkiye İlişkilerinde İşbirliği ve Çatışma Alanları
Ersin Dedekoca, Rusya-Suriye İlişkilerinin Ekonomi Politiği

“Orta Doğu’da halk
desteğini
sağlamada
siyasal İslam kadar başarılı olabilecek bir fikir, siyasi program henüz oluşmamıştır.”
“Dış politikada aşırı
iddialı
söylemlerden
kaçınmamız, ne kadar
etkili, belirleyici ve güçlü olduğumuzu yüksek
perdeden ilan eden bir
üsluptan uzak durmamız isabetli olacaktır.”

Merve Suna Özel, Rusya’da Amerikan Karşıtlığının Yükselişi
Haluk Özdalga, Büyük Lokma Ye, Ama Büyük Laf Etme
Dr. Bahar Aşcı, Elektromanyetik Silahlar ve HAARP
Fazıl Ahmed Burget, Afganistan-Pakistan İlişkilerinde “Peştunistan” Sorunu
Gözde Kılıç Yaşın, Yunanistan’ın İskana Açtığı Adalar

