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مقدمه

کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده راهبردی 
گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل،  کند در  تبیین تالش 
گزارش بر  کار  اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
ارائه راهبردی ترین و مهم ترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی 
اخبار و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و 
سیاست خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای این 

اخبار و تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.

عناوین:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه: «

امارات و تالش برای تجزیه جنوب یمن  «

کره  « عراق و ُکردها؛ اول کرکوک، دوم مذا

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی «

ابزارهای مقابله در استراتژی جدید دولت آمریکا علیه ایران «

امتزاج راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران با جنگ روانی برای انحراف افکار  «
عمومی 

بررسی اهداف ترامپ از عدم تأیید پایبندی ایران به برجام  «

بررسی دالیل آمریکا برای اعالم عدم پایبندی ایران به برجام  «
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مؤلفه های اصلی تقابل با ایران در استراتژی جدید ایاالت متحده آمریکا  «

پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای؛ منافع و موانع  «

چرا ایاالت متحده می خواهد از یونسکو خارج شود؟ «
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- امارات و تالش برای تجزیه جنوب یمن
��بحران یمن به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک می شود و درگیری ها میان 
امارات و دولت مستعفی یمن به اوج خود رسیده است به گونه ای  نیروهای طرفدار 
که مجلس  کرد  که عیدروس الزبیدي استاندار پیشین عدن با حمایت امارات اعالم 
قانون گذاری نمایندگان یمن جنوبی را با 303نفر تشکیل داده و از نوامبر 2017 برای 
کار خود را آغاز می کند. این مجلس مسئول برگزاری همه پرسی  استقالل جنوب یمن 
میان عدن، لحج، أبین، الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى است تا زمینه های 
که  کند. اما آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد این است  استقالل یمن جنوبی را فراهم 
کشور چه اهدافی را از تجزیه یمن دنبال  با توجه به نقش امارات در جنوب یمن، این 

می کند؟ می توان موارد زیر را در این خصوص مطرح کرد؛

دستیابی به موقعیت برتر تجارت بین المللی: تنگه باب المندب، خلیج عدن و جزیره 	 
سقطری از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای برخوردار هستند که یک گلوگاه راهبردی مهم 
برای تجارت بین المللی و کشتیرانی و نیز انتقال انرژی به حساب می آیند. امارات با تسلط 

بر این نقطه می تواند نقش بیشتری را در خلیج فارس بر عهده بگیرد.

  تأثیرگذاری راهبردی در منطقه: موقعیت استراتژیک جنوب یمن و اشراف آن به دریای 	 
سرخ از یک سو و اقیانوس هند از سوی دیگر اهمیت آن را برای اماراتی ها دو چندان 
می کند و با تسلط بر آن می تواند موقعیت سایر کشور مانند عربستان و عمان را به چالش 

بکشند.

گرفتن حزب االصالح 	  گیری اخوان المسلمین:  امارات از قدرت     جلوگیری از قدرت 
)وابسته به اخوان المسلمین( در جنوب یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است 
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نگران است؛ لذا حمله نیروهای امنیتی وابسته به امارات به مقر این حزب در دو روز 
گذشته نیز در همین باب مورد توجه است. تجزیه یمن و استقالل یمن جنوبی، می تواند 

اصالح را تضعیف کند.

  تضعیف پروژه مدینۀ النور: یکی از مهم ترین پروژه های یمن جنوبی، پروژه مدینه النور 	 
است که اجرای این طرح سبب می شود تا نقش محوری و مهم بندر دبی در منطقه رنگ 
باخته ببازد. امارات به همین دلیل در تالش است تا نفوذ خود را در جنوب یمن افزایش 

دهد تا مانع از تحقق النور شود.

  نفت و گاز یمن:  امارات در جنوب یمن به دنبال دستیابی به میادین نفتی و گازی این 	 
کشور است. لذا تاکنون توانسته با همکاری و هماهنگی آمریکا از طریق نیروهای نظامی 

اجیر شده به میادین نفت و گاز  استان شبوه واقع در جنوب شرق یمن سیطره پیدا کند.
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کره ُکردها؛ اول کرکوک، دوم مذا 2- عراق و 

 ،)12142/https://t.me/Tabyincenter( گفته شد که پیش تر هم  ��همان گونه 
استقالل اقلیم کردستان عراق بدون الحاق کرکوک به آن، عماًل امکان پذیر نبوده و حتی 
جذابیتی نیز برای رهبران فتنه  انگیز کرد همچون مسعود بارزانی ندارد. مهم ترین علت 
این اهمیت را باید در منابع عظیم نفتی کرکوک جست که بارزانی به آن به عنوان منبع 

اقتصادی استقالل اقلیم می نگرد.

کرکوک و عقب نشینی نیروهای تیپ 12 ارتش  ��پس از حمله داعش به استان 
کیلومتری  کز نظامی منطقه الرشاد در 25  الورد و دیگر مرا از پایگاه نظامی تل  عراق 
کرکوک، نیروهای پیشمرگ در این مناطق مستقر شده و هیچ گاه  جنوب غربی استان 
نیز حاضر به عقب نشینی و واگذاری این مناطق به ارتش عراق نشدند. این تحوالت 
https://t.me/( اقلیم بود بارزانی در خصوص استقالل  با اوج گیری مواضع  هم زمان 
Tabyincenter/12271( به گونه ای بارزانی وقتی کرکوک را در اختیار نیروهای نظامی خود 

دید، استقالل خواهی را بلندتر فریاد زد.

که بارزانی با برگزاری همه پرسی  که راه حل نهایی فتنه ای  ��واقعیت این است 
در سوم مهرماه آغاز کرد، نظامی نیست. طرفین درنهایت باید دور یک میز نشسته و با 
محوریت قانون اساسی )همان گونه که آیت اهلل سیستانی نیز به آن اشاره کردند( مشکالت 
کرات  را رفع نمایند. اما تا زمانی که کرکوک زیر نفوذ اقلیم  است، عماًل ُمشت بارزانی در مذا
ُپرتر بوده و امکان پایان  دادن به این فتنه فراهم نخواهد شد، به ویژه که بارزانی حاال اهرم 

دیگری به نام نتایج همه پرسی را هم در اختیار دارد.
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کره ی  کرکوک، زمینه ساز موفقیت هرگونه مذا ��توسعه ی نفوذ دولت عراق بر 
اصولی با محوریت قانون اساسی این کشور است. دولت عراق طبق قانون اساسی، بر 
کرکوک حاکمیت داشته و در جهت اعمال این حاکمیت، باید بتواند نیروهای نظامی و 
امنیتی خود را در این استان و شهر، مستقر سازد. آیا کردها به راحتی تن به چنین امری 
خواهند داد؟ قطعًا خیر، اما این احتمااًل به معنای شکل گیری یک نبرد تمام عیار، خونین 
و طوالنی میان نیروهای بغداد )اعم از ارتش و حشد الشعبی( و نیروهای پیشمرگ 
نیست. نه تجربه جنگ های داخلی و نه اقتضائات منطقه ، چنین امری را به ذهن 
متبادر نمی سازد. دولت عراق هم احتمااًل به توسعه نفوذ در کرکوک به خصوص مناطق 
نفتی و نظامی می اندیشد نه در اختیار گرفتن تمامی آن. نگاهی به اقدامات نظامی ارتش 
عراق و حشد الشعبی طی ساعات اخیر، این امر را نشان می دهد. این می تواند بارزانی را در 
کرات تا حد قابل تأملی، خلع سالح کند و از تقابل تمام عیار با مردم کرد هم دور نگه دارد مذا

��در این شرایط، به نظر می رسد عالوه بر اقدام نظامی و امنیتی عراق برای اعمال 
کرکوک، آنچه می تواند بر رفتار بارزانی به صورت فزاینده ای اثرگذار باشد،  حاکمیت بر 
فشارهای ایران و ترکیه بر اقلیم است. این فشارها اگرچه باید متناسب با اقتضائات دو 

کشور صورت گیرد، اما باید صورت گیرد. فتامل!



اندیشکده راهربدی تبیین| گزارش هفتگی تحوالت راهربدی منطقه غرب آسیا،حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی/ 10

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

3- ابزارهای مقابله در استراتژی جدید دولت آمریکا علیه ایران
دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه خود، چارچوب کلی استراتژی ایاالت متحده 
کرد که نمی تواند  کرد. او در این سخنرانی اعالم  آمریکا برای تقابل با ایران را مشخص 
پایبندی ایران را به برجام تائید کند، اقدامی که نشانه ای برای شروع اقدامات گسترده 

تقابلی با ایران محسوب می شود.

در چارچوب کلی استراتژی آمریکا علیه ایران، ابزارهایی برای عملیاتی کردن راهبرد 
کامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی«،  کشور پیش بینی  شده اند؛ »تحریم  تقابلی این 
کنگره جهت تهیه طرح تحریمی  »عدم تائید پایبندی ایران به برجام«، »همکاری با 

جدید و اصالح برجام« مهم ترین این ابزارها هستند.

�� تحلیل و ارزیابی

منطقه ای 	  سیاست های  ناکامی  اسالمی:  انقالب  پاسداران  سپاه  کامل  تحریم 
ایاالت متحده در غرب آسیا، به ویژه در سوریه و مقصر دانستن سپاه پاسداران در این 
کنار برنامه های موشکی و دفاعی سپاه، آمریکا را به این جمع بندی رسانده  ناکامی در 
است که در آینده ای میان مدت و بلندمدت، ایران خواهد توانست میزان نفوذ و عملیاتی 
شدن برنامه های منطقه ای این کشور در غرب آسیا را به حداقل ممکن برساند. ازاین رو با 

اقدامی بیشتر تدافعی درصدد مقابله با سپاه پاسداران انقالب اسالمی برآمده است.

عدم تائید پایبندی ایران به برجام: ایاالت متحده آمریکا برای پیشبرد راهبرد تقابلی 	 
خود با ایران نیاز دارد تا سطح باالیی از تنش را در رابطه با جمهوری اسالمی حفظ کند، به 
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همین دلیل تمایلی برای حل وفصل موضوعات چالشی که برای ایجاد آنها سالیان متعدد 
کرده است ندارد. ازاین رو یکی از الزامات راهبردی سیاست  برنامه ریزی و پرونده سازی 
تقابلی آمریکا علیه ایران استفاده از ابزار »برخط نگه داشتن موضوع هسته ای« با سطح 

باالیی از میزان »امنیتی بودگی« است.

همکاری با کنگره جهت تهیه طرح تحریمی جدید و اصالح برجام: طبق محاسبات 	 
دولت آمریکا، نهایتًا استفاده از ابزار تهیه طرح تحریمی جدید و اصالح برجام می تواند ایران 
کره با آمریکا  را مجاب کند تا در حوزه هایی مانند موشکی و سیاست های منطقه ای به مذا
نشسته و با پذیرش الگویی مانند الگوی برجام به همسویی حداکثری با سیاست های 

منطقه ای و بین المللی این کشور برسد.
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4- امتزاج راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران با جنگ روانی برای 
انحراف افکار عمومی

دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه خود، چارچوب کلی استراتژی ایاالت متحده 
کرد که نمی تواند  کرد. او در این سخنرانی اعالم  آمریکا برای تقابل با ایران را مشخص 
پایبندی ایران را به برجام تائید کند، اقدامی که نشانه ای برای شروع اقدامات گسترده 

تقابلی با ایران محسوب می شود.

یکی از نکات پنهان در راهبرد جدید و به روزرسانی شده این کشور علیه ایران، امتزاج 
و اختالط آن با نوعی جنگ روانی برای انحراف افکار عمومی از موضوع و مسئله اصلی و 

ارسال پیام به برخی از کشورهای عربی برای همبستگی علیه ایران است.

�� تحلیل و ارزیابی:

محاسبات آمریکایی ها بر اساس تفکیک نظام سیاسی ایران به ویژه سپاه پاسداران 	 
از مردم و ایجاد اختالف و تفرقه بوده است. سخنرانی ترامپ در سازمان ملل نیز این 

راهکنش را دنبال می کرد.

استفاده ترامپ از واژه مجعول خلیج عربی برای اعالم همبستگی با برخی کشورهای  	 
که اثرات داخلی آن جزئی و ناچیز باشد.  اما  عربی علیه ایران انجام شد، با این تصور 
این مسئله اثری عکس داشته و  باعث برانگیخته شدن شدید افکار عمومی داخلی ایران 

علیه آمریکا شد.

در مجموع اشتباه محاسباتی ترامپ در استفاده از نامی مجعول برای خلیج فارس باعث 	 
شد تا :
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- وحدت ملی فوق العاده ای در داخل در برابر آمریکا و ترامپ ایجاد شود؛

- فضای وحدتی ایجاد شده به سمت حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی برود؛

- محور اصلی عملیات روانی ترامپ مبنی بر تفکیک نظام سیاسی و سپاه از مردم 
بود گم شود.
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5- بررسی اهداف ترامپ از عدم تأیید پایبندی ایران به برجام
دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه خود، چارچوب کلی استراتژی ایاالت متحده 
کرد که نمی تواند  کرد. او در این سخنرانی اعالم  آمریکا برای تقابل با ایران را مشخص 
پایبندی ایران را به برجام تائید کند، اقدامی که نشانه ای برای شروع اقدامات گسترده 

تقابلی با ایران محسوب می شود

علی رغم تأیید چندباره ی آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به 
برجام، چه اهدافی ایاالت متحده را بر آن داشته که همچون گذشته بدعهدی نموده و به 

تعهدات خود عمل نکند؟ 

��تحلیل و ارزیابی

هسته ای،  مسئله ی  که  کرد  برآورد  این گونه  می توان  مختصر،  ارزیابی  یک  در 
کشور این مسئله را موضوعی  به خودی خود برای ایاالت متحده مسئله نیست و آن 
کشور بتواند از  گروگانی شده است تا این  حل شده می داند. برجام درواقع تبدیل به 
گذاشته و با سیاست های  طریق آن، بر رفتار در دو سطح منطقه ای و بین المللی تأثیر 

ایاالت متحده همسو کند.

به صورت کلی، می توان اهداف آمریکا از بدعهدی در برجام را بدین صورت برشمرد:

تغییر رفتار و نرمال کردن ایران در دو سطح سیاست های منطقه ای و بین المللی 	 

توقف و در صورت امکان حذف برنامه ی موشکی ایران به منظور تخریب توان و قدرت 	 
بازدارندگی آن 
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بندهای 	  علی الخصوص  برجام،  درباره ی  مجدد  کره ی  مذا به  ایران  کردن  مجبور 
تحمیل  و  محدودیت ها  کردن  دائمی  آمریکا  هدف  محدودیت ها؛  پایان  به  مربوط 

محدودیت هایی جدید فراتر از NPT و پروتکل الحاقی است.

نتیجه: مسئله هسته ای برای ایاالت متحده آمریکا یک مسئله ای ابزاری، برای فشار 
گواه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سرویس های اطالعاتی  به ایران تلقی می شود؛ به 
آمریکایی و حتی غیرآمریکایی، جمهوری اسالمی ایران در پی استفاده صلح آمیز از انرژی 
اتمی است و برنامه ای برای ساخت سالح هسته ای ندارد. لذا هدف اصلی آمریکا از 
بازیچه قرار دادن برجام بیشتر تأثیرگذاری بر برنامه موشکی و دفاعی ایران و سیاست های 

منطقه ای و بین المللی است تا برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ایران.
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6- بررسی دالیل آمریکا برای اعالم عدم پایبندی ایران به برجام

دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه خود، چارچوب کلی استراتژی ایاالت متحده 
کرد که نمی تواند  کرد. او در این سخنرانی اعالم  آمریکا برای تقابل با ایران را مشخص 
پایبندی ایران را به برجام تائید کند، اقدامی که نشانه ای برای شروع اقدامات گسترده 

تقابلی با ایران محسوب می شود.

ازجمله مهم ترین دالیل ایاالت متحده آمریکا برای اعالم عدم پایبندی ایران به 
برجام عبارت اند از:

نقض سقف تعیین شده برای آب سنگین تولیدی ایران در توافق )130 تن(؛	 

نقض روح برجام توسط ایران )برنامه های موشکی و ...(؛	 

عدم صدور مجوز بازرسی سایت های نظامی توسط ایران؛	 

تعامل با کره ی شمالی	 

��تحلیل و ارزیابی

مرجع تأییدکننده ی پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام، آژانس بین المللی انرژی 	 
اتمی است که از زمان اجرایی شدن، این نهاد در هشت گزارش، پایبندی ایران را مورد 
تأیید قرار داده است. لذا عدم تأیید پایبندی ایران به برجام از سوی آمریکا، عماًل هیچ 

ارزش حقوقی ندارد و یک مسئله داخلی آمریکا محسوب می شود.
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مطابق ارزیابی نهایی آژانس در تاریخ 2 دسامبر 2015، پرونده ی ابعاد احتمالی نظامی 	 
بنا به  از این جمهوری اسالمی  ایران بسته شده و فراتر  برنامه ی هسته ای   )PMD(
کز حساس نظامی خود را بدهد. دلیل  مالحظات امنیت ملی نمی تواند اجازه بازرسی از مرا
اصلی این مسئله عالوه بر مالحظات امنیت ملی، سابقه مخدوش بازرسان آژانس در 

جاسوسی برای آمریکا و غرب است.

برنامه موشکی ایران هم طبق برجام، هم به موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت که 	 
ضمیمه برجام شده است و نیز به اعتراف برخی از اعضای 1+5 مانند چین و روسیه مغایر 

و ناقض برجام نیست.

جمهوری اسالمی ایران در چارچوب سیاست خارجی مستقل خود با تمام کشورهای 	 
دنیا، منهای آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی سیاست تعامل گسترده را در دستور 
کره شمالی نیز در این چارچوب قرار دارد. دخالت در  کار قرار داده است. رابطه ایران با 
سیاست خارجی ایران برای ارتباط یا عدم ارتباط با یک کشور، از خوی استکباری و سلطه 

طلبانه این کشور نشات می گیرد.
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7- مؤلفه های اصلی تقابل با ایران در استراتژی جدید ایاالت متحده آمریکا

دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه خود، چارچوب کلی استراتژی ایاالت متحده 
کرد که نمی تواند  کرد. او در این سخنرانی اعالم  آمریکا برای تقابل با ایران را مشخص 
پایبندی ایران را به برجام تائید کند، اقدامی که نشانه ای برای شروع اقدامات گسترده 

تقابلی با ایران محسوب می شود

��تحلیل و ارزیابی

به صورت اجمالی مؤلفه هایی به شرح زیر را می توان از سخنرانی ترامپ به عنوان 
چارچوب کلی راهبرد این کشور استخراج کرد:

مقابله با موشک های بالستیک و دیگر سالح های استراتژیک ایران	 

اجماع سازی جهانی برای فشار بر ایران به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی	 

همکاری جمعی )تبلیغاتی، امنیتی، سیاسی و...( برای مشروعیت زدایی از نظام 	 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران

احیای اتحاد مجدد با متحدان سنتی ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا	 

برنامه ریزی برای خنثی سازی اقدامات ایران در منطقه	 

محدودسازی هرچه بیشتر دسترسی ایران به فناوری هسته ای	 
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نتیجه: چارچوب کلی و مؤلفه های اصلی استراتژی ایاالت متحده آمریکا در قبال 
کشور در قبال ایران در طول نزدیک به چهاردهه  کلی این  ایران، هم راستا با سیاست 
است. تمرکز اصلی این راهبرد بر تضعیف و درنهایت نابودی مؤلفه های اقتدار ملی ایران 
است تا درنهایت آن را مجبور به کنار گذاشتن سیاست خود در منطقه و اتخاذ سیاست های 

همسو با آمریکا است.
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8- پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای؛ منافع و موانع

»بختیار حکیمف«، رئیس اداره ی همکاری های آسیا و اقیانوسیه ی وزارت امور 
خارجه روسیه، یکی از برنامه ها و اولویت های سازمان همکاری شانگهای را پیوستن 

ایران به این سازمان عنوان کرد.

ایران از سال 2005 به عضویت ناظر این سازمان درآمده و پس از عضویت کامل هند 
و پاکستان در ماه ژوئن سال جاری میالدی، عضویت کامل ایران در این سازمان جدی تر 

شده است.

��تحلیل و ارزیابی:

در  و  شد  تشکیل  چین  کشور  در  سال 2001  در  شانگهای  همکاری  ��سازمان 
حال حاضر متشکل از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
هند و روسیه است. یکی از اصلی ترین مبانی این سازمان را می توان قوت بخشیدن به 

کشورهای شرقی در مقابل غرب دانست.

ایران از سال 2008 خواستار عضویت کامل در سازمان بود که علی رغم حمایت دو 
عضو قدرتمند )چین و روسیه(، برخی مسائل تاکنون مانع از تحقق آن شده اند:

بین المللی 	  کامل، تحریم های  برای عضویت  ایران  ابتدایی درخواست  برهه ی  در 
اعمال شده بر این کشور مانع اصلی عضویت ایران به شمار می رفت.



21/ شماره پنجاهم-بیست و دو الی بیست و هفتم مهر ماه 1396| اندیشکده راهربدی تبیین 

کشورهای غربی 	  گسترده تر با  با رفع تحریم های بین المللی، ایران به برقراری روابط 
پرداخت و تا مدتی، از وزن و اهمیت عضویت در سازمان شانگهای، در سیاست خارجی 
این کشور کاسته شد. )البته با بدعهدی های طرف غربی در اجرای برجام، گرایش ایران 

به سمت شرق و تمایل به عضویت در آن سازمان افزایش یافت(

کامل ایران در این سازمان است 	  عالوه بر آن، تاجیکستان یکی از مخالفان عضویت 
که به دلیل مکانیسم اجماع برای تصمیم گیری، در صورت ادامه ی موضع مخالف این 

کشور، عضویت ایران محقق نخواهد شد.

منافع ایران:

منافع ایران از عضویت در سازمان را می توان بدین صورت برشمرد:

عضویت در این سازمان می تواند در چارچوب سیاست نگاه به شرق، عالوه بر ارتقای 	 
کشورهای عضو ارتقا بخشد و  روابط چندجانبه، روابط دوجانبه ی ایران را با هریک از 
همکاری های  به عنوان مثال،  آورد.  فراهم  را  بسیاری  منافع  و  همکاری ها  زمینه ی 
اقتصادی با چین و همکاری های امنیتی با روسیه، پس از عضویت ایران در سازمان 

می تواند از سرعت بیشتر و زمینه ی گسترده تری برخوردار شود.

دیپلماتیک 	  روابط  در  توازن  ایجاد  نوعی  می تواند  شانگهای،  سازمان  در  عضویت 
جمهوری اسالمی ایران در برابر غرب پدید آورد و گامی مهم در راستای تعامل گسترده با 

کید مقام معظم رهبری است- تلقی شود. جهان –که مورد تأ
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منافع سازمان همکاری شانگهای:

ایران فعال ترین و قدرتمندترین بازیگر تأمین کننده ی نظم و امنیت در منطقه ی غرب 	 
آسیاست و از کارنامه ی قابل توجهی در مبارزه با تروریسم برخوردار است. عضویت ایران 

در سازمان می تواند وزن آن را در مناسبات امنیتی منطقه ای ارتقای قابل توجهی بدهد.

در حوزه های اقتصادی و تجاری، موقعیت ترانزیتی بی بدیل ایران، می تواند دسترسی 	 
سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو آن را به کشورهای عربی و اروپایی تسهیل 

کند و مزیتی ویژه در حوزه ی حمل ونقل برای سازمان به وجود آورد.

عضویت ایران به عنوان یک کشور اسالمی، همچنین زمینه ی ارتباط بیشتر سازمان 
با دیگر کشورهای اسالمی را نیز فراهم می کند.
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9- چرا ایاالت متحده می خواهد از یونسکو خارج شود؟

پنجشنبه هفته گذشته وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که این کشور 31دسامبر )10 دی ماه( رسمًا از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد )یونسکو( خارج خواهد شد.صرفه جویی در حق عضویت و اتخاذ سیاست های 

ضد رژیم صهیونیستی ازجمله دالیل این خروج اعالم شده است.

کشور در 31دسامبر1984 در زمان دولت ریگان نیز از عضویت یونسکو  �� این 
خارج شد و در دولت جرج دبلیو بوش مجددًا به این سازمان پیوست.

��تحلیل و ارزیابی

بیش از هر دلیلی، رویکرد ایاالت متحده آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان علت 	 
اصلی خروج این کشور از یونسکو است. نگاه برتری جویانه آمریکا نسبت به جهان که 
با ریاست جمهوری دونالد ترامپ تشدید شده، حضور برابر این کشور در نهادهایی مانند 

یونسکو که اعضا از موقعیتی برابر برخوردارند را تحمل نمی کند. 

ازنظر دولت آمریکا تنها نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد یا سازمان 
تجارت جهانی شایسته عضویت این کشور هستند که از حقوق و جایگاهی استثنایی 

برخوردار می کند.

صدور بیانیه هایی علیه رژیم صهیونیستی و محکومیت شهرک سازی این رژیم در 	 
اراضی اشغالی، دیگر دلیلی است که باعث می شود دولت ایاالت متحده تحت فشار البی 

صهیونیستی فعال در این کشور، از یونسکو خارج شود.
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که مزید بر دلیل 	  کامل فلسطین در یونسکو دیگر دلیلی است  موافقت با عضویت 
پیش گفته، دولت آمریکا را مجاب به خروج از یونسکو می کند.

نتیجه: درمجموع دلیل اصلی خروج دولت آمریکا از سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد، عدم توان این کشور برای تحمیل نظرات خود و عملی کردن آن ها 
از مجرای این سازمان است. بعالوه دولت این کشور با نگاه کلی برتری جویانه و سلطه 
طلبانه به جهان، محیط یونسکو را که اعضا از موقعیت برابری برخوردارند برای این کشور 

نامناسب می داند.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب 
شد اندیشکده راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح 
مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، اهداف و پیامدهای 
گزارش بر  کار  تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
ارائه راهبردی ترین و مهم ترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته 
است. عالوه بر بررسی اخبار و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن 
به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و 
ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای 
اندیشکده  گزارش هفتگی  و تحوالت، مقصود دیگر  اخبار  این 

راهبردی تبیین است.


