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، پالک  (کمی)سروش    دیشه   ابانیاهلل، تقاطع خ  ب یدکتر حب  دیشه   ابانیخ  : تهران،ینشان

 ۰۲۱۶۶۵۰۰۰۶۵ - ی، پژوهشکده مطالعات فناور۹۶

پژوهشگران و  ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات شده در گزارشمطالب بیان

های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی کننده دیدگاهبیان

 و منابع ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.
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  ی اریدر بسی بوده و  ادیز   ت یجمعدارای  که    ،دادن مصر  وندیمنظور پبه  "دیشام جد"پروژه  

که    ،، با عراقبرخوردار است  ترانهیمد یا یدر در مناسبی ت یموقعاز و  تخصص داشته هانهیاز زم

  . ، شکل گرفته است است   یخوب   یاقتصاد  یایمزا  یدارا  ، کهو اردن  ،است   یادیز  یمنابع نفت  یدارا

کار متمرکز    یرویها و نونقل ، تجارت کاال، حمل  ینفت ، انرژ  یعنیاتحاد بر عناصر مکمل ،    نیا

خط لوله انتقال نفت از بندر بصره در جنوب عراق به   کتحت این همکاری قرار است یاست. 

  یهانهیهز  دریافت   عالوه بر ،  اردن  کهی. درحالابدی یبندر عقبه در اردن و به بعد به مصر گسترش م

نیز ، مصر  خواهد آوردبه دست    یالمللنیبازار ب  متیکمتر از ق  یمتینفت عراق را با ق  ،ونقلحمل

،   گرید  سوی. از  های خود را تضمین کندخواهد توانست عرضۀ پایدار نفت خام به پاالیشگاه

از مصر برق وارد   بازساز  تواندیم  نیو همچن  خواهد کردعراق  ی از تخصص مصر در روند 

  ت یونقل، از ظرف حمل  حوزۀاردن در  های عظیم  ظرفیت مند شود. با توجه به  بهره  کشور خود 

روند واردات کاال به عراق از طریق مصر و اردن نیز  .خواهد شداستفاده  این کشور نیز  بالقوه  

به اردن،   عراقواسطۀ این همکاری تسهیل خواهد شد. از سوی دیگر با وصل شدن شبکۀ برق  به

 امکان واردات برق مصر برای عراق نیز فراهم خواهد شد.

بر منافع اقتصادی در ایجاد این همکاری بسیار اثرگذار است.   عالوهنیز  منافع سیاسی امنیتی

از قدرت بسیاری  منافع  منافع کشورهای عضو،  برای  منطقه عالوه  بینهای  به  ای و  نیز  المللی 

رسد باتوجه به حمایت آمریکا از این طرح،  سرنوشت این همکاری گره خورده است. به نظر می

های درگیر، کاهش وابستگی هر چه بیشتر عراق به  ادی برای طرفعالوه بر کسب منافع اقتص

ایران، کاهش نفوذ روسیه و چین در عراق و نیز جبران صدمات واردشده به اردن و مصر در 

نیز جز اهداف این همکاری    لی با اسرائسازی روابط کشورهای حاشیۀ خلیج فارس  نتیجۀ عادی

بیش از هر چیز به بازار کاال و انرژی ایران در عراق،    باشد. در مورد ایران، موفقیت این همکاری

از اصلی راهکه یکی  بهترین  کشور،  ارزی  درآمد  تحریم، محسوب  های کسب  در دوران  ویژه 

 شود، صدمه خواهد زد. می

 خالصۀ مدیریتی 
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های  رسد موفقیت این طرح بیش از هر چیز به ایجاد وفاق بین گروهبه نظر می  ت یدرنها

مختلف حاکم بر کشور عراق )طرفدار ایران و طرفداران غرب( و توانایی کشورها در جذب 

ها )با توجه به اینکه هر سه کشور از کمبود منابع مالی رنج  سرمایۀ موردنیاز برای ایجاد پروژه

د. در این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف این همکاری، پیامدهای آن ( بستگی داربرندیم

 . ی قرار گرفته است موردبررسالمللی ای و بینهای منطقهبرای قدرت
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 مقدمه 

گام برداشتن  حال  در  اردن  و  عراق  همکاری  مصر،  یک  ایجاد  جهت  جدیدی  های 

[. هدف از این همکاری  ۱شود ]یاد می  "شامات جدید " عنوانبه استراتژیک هستند که از آن 

رسد مسائل  گذاری اعالم شده است اما به نظر می افزایش روابط اقتصادی و حجم سرمایه

 ر این ایجاد این همکاری خواهد داشت. سیاسی و امنیتی نیز نقش بسزایی د

بر اساس    شده است که  ایجاد   یسه کشور  نی ب  یاتحاد بر اساس تفاهمات اقتصاد  نیا

پروژه   نیدالر است. ا  اردیل یم  ۵7۰  باًیها تقرآن  ی ناخالص داخل   د ی، تولی اطالعات بانک جهان

تاکنون  شده بود و سه کشور    شنهادیپ  یعراق عادل عبدالمهد   نیشیپ  ریوزقبالً توسط نخست

 ۲۰۱۹مارس    ۲۵نشست در قاهره در    ن ی: اولد برگزار کردن  در ارتباط با این طرح  اجالس را  4

رئ مشارکت  الس  جمهورسیبا  الحس  ی سیعبدالفتاح  بن  دوم  عبداهلل  ملک  عادل    نی،  و   ،

، در  ۲۰۱۹سپتامبر    ۲۲در  نشست    نیم . دوبرگزار شد   )سابق( عراق  ریوزنخست  یعبدالمهد 

  جمهورس یرئبا شرکت  و    ورکیو ی( در ن UNGAسازمان ملل )  ی نشست مجمع عموم  هیحاش

برگزار شد. سومین نشست سران این  عراق برهم صالح    جمهورسیاردن و رئ  همصر ، پادشا

 .گردید در امان، پایتخت اردن، برگزار  ۲۰۲۰ اوت ۲۵سه کشور در 

، چهارمین نشست خود را در بغداد با حضور سران ۲۰۲۱ژوئن    ۲7این سه کشور روز  

خود برای پیشبرد پروژۀ شام جدید و توافق بر سر مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی،  

سال اولین سفر  3۰گذاری برگزار کردند. این نشست باعث شد تا پس از آموزشی و سرمایه

 [. ۲روی دهد ] مصر به عراق جمهورسیرئ

در   اخباری  آوریل  ماه  میانجی   ارتباط در  و  با  ایران  میان  بهبود روابط  برای  گری عراق 

ازسوی عربستان   ی های[. ایفای این نقش جدید در منطقه با برداشتن گام3عربستان منتشر شد ]

گشودن مرزهای شمالی عربستان به روی عراق، همراه    ازجملهبرای بهبود روابط با عراق،  
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در حال ایجاد یک همکاری مشترک با دو کشور عربی   زمانهم عراق    وجود[. با این  4شد ]

 دیگر، اردن و مصر، نیز است.

در نگاه اول شاید همکاری این سه کشور کمی عجیب به نظر برسد، اما عراق در طول  

ور  این سه کش  درواقعتاریخ روابط اقتصادی مهمی با هر دو کشور مصر و اردن داشته است.  

، به سرپرستی عربستان، فارسجیخلبه همراه یمن شمالی در پاسخ به تأسیس شورای همکاری  

اکنون پس همتأسیس کردند.    ۱۹8۹( را در سال  ACC)  ۱شورای همکاری کشورهای عربی

قرار دارد. اما این همکاری    جانبهسه همکاری اقتصادی در مرکز توجه این رابطۀ    از سی سال،

  بلندمدت کند و در  هم در حال حاضر اهداف استراتژیکی را نیز دنبال می   هم در آن زمان و

پروژه احتماالً  جدید  همکاری  را  اطلبانهجاههای  این  بلکه    تنهانهی  کشور  سه  این  برای 

 . تواند به همراه داشته باشد ی برای کشورهای حوزۀ شامات می طورکلبه

 های عراق، اردن و مصر تاریخچۀ همکاری 

گردد. در  و جنگ ایران با عراق برمی  ۱۹8۰روابط اقتصادی عراق با مصر و اردن به دهۀ 

دلیل صادر به  اردن  زمان  شاهرگ اآن  به  عقبه  بندر  طریق  از  کاال  واردات  و  خام  نفت  ت 

با   عمدتاً  را،  نفت خود  تقاضای  اکثر  در عوض  نیز  اردن  بود.  تبدیل شده  عراق  اقتصادی 

بیش از یک میلیون نفر از مردم مصر نیز در دهۀ   زمانهم[.  ۵کرد ] ی تخفیف، از عراق تأمین م 

ایران و عراق    ۱۹8۰ برای پر کردن مشاغل خالی )به دلیل خدمت اجباری در زمان جنگ 

 [.۶بسیاری از مشاغل خالی بودند( به عراق مهاجرت کرده بودند ]

ق، این سه کشور به  تر اشاره شد، بالفاصله پس از جنگ ایران و عراکه پیش  طورهمان

پیمانانی  را تشکیل دادند. همۀ کشورهای مؤسس این سازمان به هم  ACCهمراه یمن شمالی  

 

1 Arab Cooperation Council 
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احتیاج داشتند.  عراق به عربستان   فارسجیخلجهت ایجاد توازن در مقابله با شورای همکاری  

و یمن هم  هایی که در طول جنگ گرفته بود بدهکار بود و اردن  وام  میلیاردها دالر به دلیل

 و دخالت عربستان در امور داخلی خود نگران بودند.  طلبانهتوسعههای از سیاست

  ACCشد.  ی ستون اصلی این همکاری محسوب می اقتصاد های  ، همکاریوجودنیباا

ی بود که برای افزایش تجارت میان کشورهای عضو و تسهیل جابجایی نیروی کار،  سازوکار

  ک شورای همکاری عرب ی  وجودنیباا[.  7اق، ایجاد شده بود ]ویژه از مصر و اردن به عربه

اما حتی در دهۀ    سال  به دلیل تجاوز عراق به کویت منحل شد.  از تأسیس و  ، ۱۹۹۰پس 

کرد، تجارت بین این کشور و  نرم می   وپنجهدستالمللی  های بینعراق با تحریم  کهی درحال 

برابر غذای سازمان ملل، به دومین بازار   عراق تحت برنامۀ نفت در .مصر و اردن ادامه یافت

 به واردات نفت عراق ادامه داد. همچنانصادراتی مصر تبدیل شد. اردن نیز با مجوز آمریکا 

از حملۀ   اولین کشورهای عربی بودند که    ۲۰۰3بعد  اردن  به عراق، مصر و  به آمریکا 

عراق با مصر و اردن به ایجاد روابط با عراق جدید مبادرت کردند. توسعۀ روابط اقتصادی  

های متوقف شد. اما در سال  ۲۰۱۰و ظهور داعش در دهۀ    ۲۰۰۰های داخلی دهۀ  دلیل جنگ

 اند.  های مؤثری برای بازسازی روابط اقتصادی برداشتهاخیر، این سه کشور گام

از  ، مصر واردات نفت از عراق را، پس از توقف عرضۀ نفت به این کشور  ۲۰۱7در سال  

[. مصر تحت این 8میلیارد دالری، آغاز کرد ]  ۲3ان در چارچوب قرارداد اعانۀ  ی عربستسو

کند. اردن نیز واردات  قرارداد ماهانه یک الی دو میلیون  بشکه نفت خام از عراق وارد می 

هزار بشکه( آغاز    ۱۰)حدود    ۲۰۱۹زمینی از سال    صورتبهنفت از عراق را از طریق تانکر و  

 .کرده است
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 ابتکاری "شام جدید"طرح 

که    دانند وضیعیت شیکنندۀ روابط بین کشیورهای عربی می  یبرا ی تالشی پروژه را  نیابسییاری 

 کرده است لیتبد   ی المللنیو ب یامنطقه  یهاقدرت  یو رقابت برا  یریرا به عرصه درگ هاآن

 یهاتیدهد و از ظرف  لیرا تشیک  ی تر عربگروه بزرگ کیپروژه ممکن اسیت هسیته  نی. ا[۹]

بازسییازی اتحاد بین   قیاز طر  همنطق  یهایریمعادالت در درگ رییتغ  یعرب برا  کشییورهای

 .استفاده کند کشورهای عربی 

در حیال   نیاشیییی از آن  ی منف  یامیدهیایی در منطقیه و پ  یادر اوج شیییکیاف فرقیه  همکیاری  نیا

که    ی طیدر شیرا  ی را حت  عهیو شی   ی سین  یریچرخه درگ  تواند ی پروژه م  نی. اگیری اسیتشیکل

  ی اقتصیاد  یهاحلراه یجسیتجو  منظور، بهی هسیتند اقهفر یهادرگیر تنش  انهیجوامع خاورم

 بشکند. مردم منطقهتوسط  شدهتجربه یهابحران یبرا  ی اسیو س

اعراب   ی روابطسازیو عاد  رانیو ا کایآمر  نیتنش ب  شیزمان با افزاپروژه هم نیا یاندازراه

 تیبه دسیت آوردن حما شیود تا این اتحاد برایمذکور باعث می  راتییتغ اسیت. لیاسیرائ با

 .برخوردار باشد  یشتریب  ی اسیس زهیانگاز   متحدهاالتیو ا کشورهای عربی 

 اهداف
همان دور کردن عراق از   کهآناهداف اقتصیادی طرح شیام جدید در راسیتای اهداف سییاسیی  

با اسیرائیل اسیت،   فارسجیخلوابط کشیورهای حاشییۀ  ی رسیازیعادایران و موفقیت طرح 

ضیرر مالی ناشیی    د توان باشید. در این راسیتا، صیادرات برق از اردن و مصیر به عراق هم می می 

سیازی  ۀ عادیجیدرنتکاهش ترافیک مسییر کانال سیوئز )به دلیل ایجاد مسییر دریایی جدید  

تواند برای عراق منبعی برای  می   زمانهمروابط اسیییرائیل( برای مصیییر را جبران سیییازد و 

 [.۱۰جایگزینی واردات برق از ایران محسوب شود ]
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عراق را از گاز طبیعی  تنهانهاز سیییوی دیگر تبادل نفت عراق با گاز مصیییر از طریق اردن، 

ی برای افیت درآمید کیانیال  گرید  نیگزیجیانییاز خواهید کرد، بلکیه ییک منبع درآمید  ایران بی 

سازی  از بندرهای اسرائیلی پس از عادی فارسجیخلسوئز به دلیل استفادۀ کشورهای حاشیۀ 

 فراهم خواهد کرد.

 توان در موارد زیر خالصه کرد:ۀ این پروژه را می شد انیبی اهداف  طورکلبه

رهای  ی کشییومنافع اقتصییاد  پیوند  و  یی ایو جغراف  یاقتصییاد یایاز مزا یمند بهره •

 عضو  

و   فارسجیدوراز خل، به  ترانهیسییرو و مد   یایعراق به در  یاقتصییاد  تیانتقال فعال •

 است.  رانیتنگه هرمز ، که تحت کنترل ا

که بتواند اهداف هر   ی عضیو به روشی   یکشیورها نیدر ب  ی تیو امن  ی اسی یسی   ی هماهنگ •

 کند. نیرا تأم  نیاز طرف کی

 "دیشده تحت طرح "شام جداعالم یهاپروژه

 عقبه-خط لولۀ انتقال نفت بصره

های مربوط  هایی در ارتباط با اجرای مشیترک پروژهنامهتفاهم  ۲۰۱7این سیه کشیور از سیال  

توان به پروژۀ اتصیال میادین هیدروکربوری بصیره  اند که از آن جمله می به انرژی امضیا کرده

تواند تا مصیییر فت و گاز اشیییاره کرد. این خط لوله می به بندر عقبه از طریق خطوط لولۀ ن 

کابینۀ عراق با طرح ساخت یک خط لوله برای    ۲۰۱۹جوالی سال    ۱۰[. روز  ۱۲ادامه یابد ]

انتقال نفت از میدان رمیله در بصییره به شییهر سییاحلی عقبه در اردن موافقت کرد. به گفتۀ 

خواهد   ون بشییکه در روز )م ب د ر(یلیم ۱مقامات عراقی ظرفیت انتقال نفت این خط لوله 

توسیط دولت اردن تصیویب شیده اسیت. طرح پیشینهادی شیامل    ۲۰۱8بود. این پروژه در سیال  
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م ب د ر و دیگری برای گیاز   ۱احیدا  دو خط لولیه انتقیال، یکی برای نفیت خیام بیا ظرفییت  

  ۱۵۰ز فوت مکعب، از بصیره به عقبه اسیت. قرار اسیت اردن ا  ونیلیم  ۲۵8طبیعی با ظرفیت 

هزار بشیکه در روز این نفت برای مصیارف داخلی اسیتفاده کند و مابقی آن از عقبه به سیایر 

میلیارد دالر درآمد داشیته   3تواند برای اردن در سیال  کشیورها صیادر شیود. این خط لوله می 

باشید. یکی از مشیکالت اصیلی عدم شیرون این پروژه نحوۀ تأمین مالی آن عنوان شیده اسیت. 

اکنون در حال بررسییی  اصییم جهاد، سییخنگوی وزارت نفت عراق، این کشییور همبه گفتۀ ع

تنون   به دنبال گذاری در این خط لوله اسیت. گرچه عراق پیشینهادهای مختلف برای سیرمایه

بخشییدن به مسییرهای صیادراتی خود اسیت اما سیاخت یک خط لوله از جنوب عراق به اردن 

بیا لیه بیایید از چنیدین اسیییتیان عراق عبور کنید و این خط لو  چراکیهای نخواهید بود  کیار سیییاده

 برانگیز خواهد بود.به شرایط عراق بحث امنیت این خط لوله از موضوعات چالش توجه

 

 اردن -عراق نفت ۀخط لول  ۱شکل
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 واردات برق از اردن و مصر به عراق

کاهش وابسیتگی   منظوربههایی برای اتصیال عراق به شیبکۀ برق اردن و مصیر  چنین طرحهم

بنیدی اجرا  بیا زمیان  ۲۰۱۹جوالی    ۱۱بیه واردات برق از ایران وجود دارد. عراق و اردن روز  

موافقت کردند. به گفتۀ   ۲۰۲۱و اتمام طرح اتصییال شییبکۀ برق عراق به اردن تا پایان سییال  

فاز اول این پروژه شییامل نصییب خطوط انتقال ولتاژ باال برای اتصییال   وزیر انرژی عمان،

میلیون دالر اسیییت.  ۱4۰منطقۀ غربی القائم عراق به منطقۀ شیییرقی الریشیییه اردن با هزینۀ 

[. به گفتۀ احمد ۱3های خود هسیتند ]از کشیورها مسیلول مدیریت پروژه در سیرزمین  هرکدام

ردن از طریق نیروگاه قائم به عراق برق صییادر  العبادی، سییخنگوی وزارت برق در عراق، ا

 خواهد کرد.

برق تجدیدپذیر خود به عراق از چنین در حال مطالعه برای صیادرات بخشی  کشیور مصیر هم

از طریق اردن اسیت. شیبکۀ برق مصیر در حال حاضیر به شیبکۀ برق اردن متصیل اسیت. در  

رد کیه بیا تقوییت صیییورت، اتصیییال شیییبکیۀ برق عراق بیه اردن، این احتمیال وجود دا

های انتقال برق، کشیور مصیر صیادرات برق به عراق، از طریق اردن، را آغاز کند. زیرسیاخت

ترین کشیییورهیای تولییدکننیدۀ برق هیای عظیم، یکی از اصیییلی مصیییر بیه دلییل اجرای پروژه

 [.۱4تجدیدپذیر در منطقۀ منا است ]

 ایجاد مسیر ترانزیت بین عراق، اردن و مصر

مارس در    ۱  خیاردن در قاهره در تار ریسیف لهیونقل مصیر و امجد آدحمل ریوز  ریکامل الوز

 تیی بر اهم  نیدو مقیام همچن  نیو در مورد روابط دوجیانبیه گفتگو کردنید. ا  داریی قیاهره د

منظور  به  ی نیزم ریمسیی  کیاز   یبرداربهره یدو کشییور و عراق برااین   نیکه قبالً ب ی پروتکل

 .  کردند  د یسه کشور امضا شده بود ، تأک  نیمسافران ب  یی جابجا
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هر مسیافر ، به امان و بغداد ادامه   یدالر برا  ۱3۰  هیو با کرا  شیودی از قاهره آغاز م ریمسی این 

 [. ۱۵شود ]را نیز شامل می   مصر و عقبه اردن بهینوو نیب  ی کشتهزینۀ کرایۀ   . این مبلغابد یی م

نیامیه توافق  نیاعالم کرد کیه ا  ۲۰۲۰  میارس ۱  خیدر تیار  یاهیی ان یی ونقیل مصیییر در بحمیل  وزارت

 سیوپرجت مصیر ، شیرکت  ی المللنیو ب ی داخل  ی نیونقل زممقررات حمل میسیازمان تنظ   نیب

ونقل مصیر( ، شیرکت  وابسیته به وزارت حملو شیرکت مسیتقر در قاهره    کی) ۲عرب هیاتحاد

 امضا شده است. 3ی عراق  یهالتیونقل مسافران و هحمل  عمومی  جت اردن و شرکت

در مورد زمان و محل عمومی اعالم شد.    صورتبهبرای اولین بار در این دیدار  موضون  این 

بالقوه  نهیدر مورد هز  ی اطالعات چیوجود ندارد و تاکنون ه ی اتیسه طرف جزئ نیآن ب یامضا

 آن فاش نشده است.  یشرون اجراتاریخ   ایآن 

بین این سیه کشیور و مسیافرت کارگران و   وآمد رفتدف از ایجاد این مسییر زمینی، تسیهیل  ه

 دانشجویان مصری به عراق و اردن اعالم شده است.

جهیت تسیییهیل  4های شیییرکت پل دریایی عربچنین بر توسیییعیۀ فعیالییتدر این دیدار هم

تأسییس    ۱۹8۵. این شیرکت در سیال  شید تجارت بین سیه کشیور عراق، اردن و مصیر تأکید 

 بهبود ،شیرکتو هر سیه کشیور در مالکیت آن سیهیم هسیتند. هدف از تأسییس این  هشید 

درییایی در منطقیۀ درییای سیییرو و فراتر از آن اسیییت. این شیییرکیت بیه دنبیال    ونقیلحمیل

 به نقطۀ اتصال عرب آسیا به عرب آفریقا است.  شدنلیتبد 

 

2  Arab Union Superjet Company 
3 General Company for the Transport of Passengers and Delegations 
 
4  Arab Bridge Maritime Company 



 

12 

 

  ايران  انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 چالش تأمین مالی
چالش تأمین مالی و کمبود نقدینگی مواجه هسیتند. مصیر ، هر سیه این کشیورها با وجودنیباا

المللی پول بیدهکیار اسیییت. این میلییارد دالر بیه صییینیدوق بین  ۱۹در حیال حیاضیییر حیدود  

بدهکاری، مصییر را پس از آرژانتین به دومین کشییور بدهکار تبدیل کرده اسییت. عراق نیز، 

ی جاری بسیییاری که  هاحتی در صییورت تثبیت قیمت نفت در سییطوح باال به دلیل هزینه

تواند  شییود(، نمی های بودجه می درصیید از درآمدهای این کشییور صییرف هزینه 77دارد، )

های خود را تأمین کند. بانک جهانی تخمین زده است بودجۀ الزم برای بازسازی زیرساخت

درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش   7۱به حدود   ۲۰۲۰کل بدهی عراق در سال  

میلیارد دالر از بانک جهانی وام  ۱.4۵از سیوی دیگر اردن نیز اخیراً در ماه ژوئن  .یافته اسیت

میلیارد دالر از صیندوق جهانی پول وام   ۱.3میالدی نیز    ۲۰۲۰گرفته اسیت. این کشیور سیال  

درصییید از تولیید    ۱۰۶بیه    ۲۰۲۰گرفتیه بود. طبق تخمین بیانیک جهیانی، بیدهی اردن سیییال  

کدام از این سییه کشییور در جایگاهی  اسییت. بنابراین هیچ  ناخالص ملی این کشییور رسیییده

نمونیه پروژۀ خط لولیۀ بصیییره به    عنوانبیه[. ۱۶نیسیییتنید کیه بتواننید بیش از این قرض کننید ]

های بازسازی  [. اگر به آن برنامه۱7شده است ]میلیارد دالر برآورد می   ۱8عقبه، زمانی حدود  

گذاری موردنیاز سیر به فلک خواهد کشیید. مایهخط لولۀ گاز عرب را اضیافه کنیم، هزینۀ سیر

پاسییخ مانده  اسییت که بی   مهمی های  های این همکاری از چالشبنابراین، تأمین مالی پروژه

 است.

نظر برخی از کارشناسان کشورهای عضو در ارتباط با طرح  
 "شام جدید"

ن نتایج  بسییاری از کارشیناسیان بیان داشیتند که نشیسیت بین سیران این سیه کشیور، تاکنو

 جانبهسییهمحسییوسییی در پی نداشییته اسییت و هیچ دسییتاوردی در ارتباط با تقویت روابط 
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تواند روابط را نمی   ی [. ناظران عقیده دارند چنین سییازوکارهای۱8مشییاهده نشییده اسییت ]

های همکاری درگیر مسیائل و مشیکالت داخلی خود از طرف  هرکدام  چراکهمسیتحکم کند 

ای عالوه بر فواید  های سیه جانبهسیان عقیده دارند چنین همکاری، کارشیناوجودنیبااهسیتند.  

های ترکیه و ایران در منطقه و شیود، برای تقابل با فعالیتاقتصیادی که برای آن شیمرده می 

 المللی شکل گرفته است.داشتن قدرت بیشتر در صحنۀ بین

یتور عنوان ی المان خبرگزاررخا حسین، عضیو شیورای روابط خارجی مصیر، در مصیاحبه با  

  چراکهۀ افزایش روابط نزدیک بین سیه کشیور اسیت، دهند نشیانهای اخیر  داشیت که نشیسیت

ها از دید مشیترکی در ارتباط با مسیائل منطقه برخوردار هسیتند. حسین گفت دولت جدید  آن

های عرب را مجدد بازسییازی کرده و از ایران فاصییله عراق قصیید دارد روابط خود با دولت

در تالش اسییت تا به پایداری و ثبات دسییت یافته تا بتواند کار   شییدتبهاین  بگیرد و بنابر

بیازسیییازی عراق را آغیاز کنید. مصیییر نیز از تجربیۀ فراوانی در حوزۀ احیدا  زیرسیییاخیت 

مصیری آماده هسیتند تا فعالیت خود در عراق را   وسیازسیاختهای برخوردار اسیت و شیرکت

 صر در خطوط انتقال انرژی خواهد بود.آغاز کنند. اردن نیز نقطه اتصال عراق و م

 یاتحاد"جانبه را سییه  یهمکار نیدانشییگاه قاهره ، ا  ی اسیی یحسیین نفان ، اسییتاد علوم سیی 

 کرد. فیتوصی  "اند سیه کشیور پشیت سیر گذاشیته نیکه ا  یدشیوار طی، با توجه به شیراریضیرو

گذشییته   هایجنگ  که داعش در  یی شییهرها  یبازسییاز  برای  خود رادولت عراق   کهی درحال

 کی، اردن از کند ی خود تالش م  نیکنترل سییرزمدر دسییت گرفتن    و برای د آمادهکر  رانیو

را   ریاضیت اقتصیادیبرنامه  کی  ۲۰۱۶و مصیر از سیال    بردی رنج م  د یشید   یبحران اقتصیاد

کرده اسیت، طبق    د یدر مصیر را تشید   یو اقتصیاد  ی اجتماع یهابرنامه بحران  نیا  .کند ی اجرا م

 .برند ی از فقر رنج ممصر  مردم   سومکی باًی، تقری آمار رسم کی

ندارد بلکه به    ی اسیی یسیی   تیسییه کشییور در ابتدا ماهاین   نیب کینفا اعالم کرد که روابط نزد

به    ازین   فارسجیخل هیحاشی  یکشیورها"،   نیهمچن  .شیودی مربوط م  یو اقتصیاد یاهداف تجار
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 د یام  نیبه ا  کنند ی محمیایت  از آن میرمسیییتقیطور غو به  کننید ی ظهور را درک منواتحیاد  یک 

 "دور کند. رانیکه بتواند عراق را تا حد ممکن از ا

 لیتبید "تنهیا با    این همکیاری نوظهور، گفیت که ی عراق  پژوهشیییگرشیییعبیان ،   نیعبیدالحسییی 

گفت،    توریبه المان  یو موفق شیییود.  تواند ی م  "اجراقابل  یی هاها و پروژهها به طرحنامهتوافق

 کی  جادیا رایزود اسییت ، ز ی لیاسییت خ یریگدر حال شییکل ید یاتحاد جد   نکهیگفتن ا"

، به نفع مردم ی ابی، در صیورت دسیتحال نیباا  دارد.  اجیاحت ی به زمان طوالن   کیاتحاد اسیتراتژ

در   د یجد   یهمکار نیا"شیعبان اظهار داشیت که  . "خواهد بود کشیورهای عربی سیه کشیور و 

،   یاو فرقه  ی مذهب  د یکه جهان عرب از اختالف شییید  گیری اسیییتدر حال شیییکل  ی زمان 

 ".بردی رنج م ی داخل  یهامسلحانه و جنگ  یهایریدرگ

 حمایت آمریکا از ابتکار "شام جدید" ؟ 

 ی الکاظم  ی عراق مصیطف  ریوزکه توسیط نخسیتجدید  شیام    رابتکااز   یاری از کارشیناسیانبسی 

 ریوزتوسط نخست د یکاو سف  بهسال گذشته    سفر  این ابتکار پس ازاند.  آغاز شده انتقاد کرده

حرکت را   نیرا بر آن داشییت تا ا  یاریبسیی   پروژۀ شییام جدید اعالم   عراق اعالم شیید. زمان

بسییاری این پروژه را موردحمایت   نکهیا لیبدانند. دل کایآمر  یشیارهافعراق در برابر    میتسیل

و لبنان جدا   هی، سیییور  رانیعراق را از ا  د یاسیییت که ابتکار شیییام جد   نی، ادانند آمریکا می 

اتحاد با   قیاز طر  لیعراق با اسرائروابط   یسازیعاد  یبرا  ی عنوان تالشبه  این ابتکار.  کند ی م

.  شیودی م  ری، تفسی اند کرده  روابط خود را با اسیرائیل عادیکه  کایآمر  حامی   یکشیورها ریسیا

 را شیامل ،شیامسیرزمین    ی خی، قلب تار  هیسیور  آمیزیطعنه صیورتبه  "د یابتکار شیام جد "

 [.۱۹شود ]نمی 
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  شییام جدید  یطرح ابتکارحامی    متحدهاالتیا  شییودی وجود دارد که باعث م  ی مختلف لیدال

و منیافع  در منطقیه  متحیدهاالتیی ااسیییتراتژی ژئوپولتییک    ی نوعبه  جدید ابتکیار شیییام   باشییید.

 زند.را به هم پیوند می مانند مصر و اردن   متحدهاالتیمتحدان ا یامنطقه

گذشیته جهان را شیکل داده اسیت، با تالش    یهاقرن ی که ط  یی ایجغراف-ی اسی یسی  یکربند یپ

. اگر تجارت  ه اسیتشید  فیو بازارها تعر یتجار  یهاکنترل منابع، راهآوردن   به دسیت  یبرا

 یتجار  یرهایباشید، قطعاً مسی   ی خون اقتصیاد جهان  ی اصیل  یبه بازارها  ی کاالها و دسیترسی 

با اسیتفاده از   ۱۹۹۱جنگ سیرد در سیال   انیپس از پا  ژهیوبه  متحدهاالتی. ای آن اسیتهارگ

عنوان قیدرت  جهیان، خود را بیهاقتصیییاد    هیایکنترل خون و رگ  یخود برا  ی توان نظیام

  متحده االتیا  یبراباال   ی کیتیژئوپل  تیبا اهم یامنطقه  ایجهان اعالم کرد. غرب آسی   ی قطبتک

.  دو در تقاطع سیه قاره قرار دار  داراسیتجهان را   ی لیفسی  سیوختذخایر  نیشیتریب رایاسیت ز

را به    ی غرب یایها آسآن  رایشده بود ، ز نیتدو  زنهاوریآ  میقبالً توسیط رژ  ی اسی یاهداف سی  نیا

 .کردند  فیتوص "کیمنطقه ازنظر استراتژ نیترمهم"، "کیو منابع استراتژ  تیموقع"  لیدل

مانع    متحدهاالتی. اکند ی در منطقه م کایعراق را وارد اتحیاد متحیدان آمر  ،د یی شیییام جد   ابتکیار

جایگزین به عراق   عنوانبهطرح شییام جدید را  و   شییودی م رانیو ا  هیتجارت عراق با سییور

را  یتجار یرهایمنابع و مسی  یطور مؤثربه متحدهاالتی، ا این طرح ی. با اجراکند ی معرفی م

مقاوم در برابر سییلطه    یکشییورها نیظهور ب ل اتحاد در حا  بیترتنیاکنترل خواهد کرد. به

 تضعیف خواهد شد. کایآمر

 ریسیانیز  و  هیهم روسی  ،نیچ اسیت: هم رییاسیت. توازن قوا در حال تغ رییدر حال تغ جهان

 در حیال ظهور  کیایسیییلطیه آمر یبرا  یاو منطقیه  ی جهیان   یعنوان رقبیابیه  یامنطقیه  یهیاقیدرت

 .هستند 
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 المللی در این طرحهای بیننقش سایر قدرت 

، تجیارت اسیییلحیه و کنترل خطوط انتقیال گیاز بیا قیدرت  ی قیدرت نظیام بیا  هیی روسییی   کیهی درحیال

تجیارت و   قیاتحیاد از طر  جیادیامیا قیدرت خود را بیا ا  نی، چ  کنید ی رقیابیت م  متحیدهاالتیی ا

 اوجبه   تکار کمربند و راهاب  ایجادبا   چینتالش  نیا  دهد.افزایش می ها  رسییاختیسییاخت ز

  بوسیییلۀ و اروپا را   ای، آسیی قایقصیید دارد آفر نیچ از طریق این طرح،اسییت.   دهیخود رسیی 

ارتباطی با عراق و ابتکار شیام اما این طرح چه   متصیل کند.  یی ایو در  ی نیزم  یهارسیاختیز

 جدید دارد؟

 ؛ پاسخی به طرح کمربند و راه"شام جدید"

رغم برخی ، علی "شییام جدید "رسیید طرح عنوان شیید به نظر می   نیازاشیپکه    طورهمان

ی از سیو[، ابتکار کامالً عراقی نباشید و ۲۰ی بغداد صیورت گرفته اسیت ]از سیوادعاها که 

. اولین نشیسیت این ابتکار در مصیر پس از انتشیار تحقیق مؤسیسیۀ شیودها حمایت آمریکایی 

[، برگزار ۲۱که از توافق تجارت آزاد بین کشیییورهای منطقۀ شیییام حمایت کرده بود ]  ۵رند 

تواند  می   جانبهسیههای  بود که ایجاد همکاری شید. این مؤسیسیه در گزارش خود بیان کرده

سیازی اقتصیاد کشیورهای های اول برای تحقق مزایای ادغام و یکپارچهمقدمات برداشیتن گام

اقتصیادی ناشیی از تجارت میان کشیورهای این   رشید  این گزارش  منطقۀ شیام را فراهم سیازد.

 درصد تخمین زده است. 7تا  3متوسط بین   طوربه راحوزه 

بشیکه در روز از   ونیلیم کی بیش ازعراق اسیت و  یتجار یشیرکا  نیتراز بزرگ  ی کی نیچ

جهان، در    ی نفت  ریذخا نیتراز بزرگ  ی کیبر داشیییتن  . عراق عالوهکند ی وارد مرا  عراق نفت 

ارزش   راه ازابتکیار کمربنید و    یبرا  نیقرار دارد و بنیابرا  کیی اسیییتراتژ  یی ایی جغراف  تیی موقع
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 کی  ۲۰۱۵دارد، در سیال    یو بازسیاز یگذارهیبه سیرما  ازی. عراق که ن برخوردار اسیت  یادیز

 امضا کرد.  نیبا چ  ینامه همکارتفاهم

وساز  ساخت ینفت درازا پیمان  یبرا  یی هانامهو توافق  میها ترسبرنامه  ،ازآنپس  هایسال در 

 کیدر به چین    زدر رونفت خام عراق صد هزار بشکه    درآمد حاصل از صادراتامضا شد. 

 کیشیود.  ی اسیتفاده م  یبازسیاز یهاپروژه  یپول برا نیشیود. سیپس از ای م سیپرده ی نیبانک چ

فاسید    ی بوروکراسی   ی نیاز بانک چ تفادهاسیت که اسی  نیا  یاندازراه نیمهم در ا اریجنبه بسی 

در   ی کار عراق یرویو ن   شییودی م  جادیا ی اتیح  عیها و صیینارسییاختزی.  زند ی عراق را دور م

 یهاها و پروژهها، کارخانهمارسیییتانیآهن مدرن ، بندرها ، ب. راهشیییودی ها گنجانده مپروژه

 .خواهد شد نامه ساخته توافق نیاز ا ی عنوان بخشبه  ی بزرگ مسکون 

. خواهد شییید خارج    متحدهاالتیبدان معناسیییت که عراق از حوزه نفوذ ا این پروژه  یاجرا

 گذاشییته ورا کنار   نیچ  پیمان باتا   دهد می عراق را تحت فشییار قرار  متحدهاالتیا  نیبنابرا

خود، این حفظ عراق در محیدوده نفوذ   یو برا  نیگزیتوسیییعیه جا یاسیییتراتژ کیی عنوان به

میاننید مصیییر، اردن و در منطقیه    کیایآمر  پیمیانهم  یتیا بیا کشیییورهیا  کنید می را وادار    کشیییور

عراق را راه   متحدهاالتیکه ا سیتیبار ن  نیاول  نی. ادمتحد شیو  فارسجیخلکشیورهای حوزۀ 

عراق را وادار   متحدهاالتی، ا  ۲۰۱8. در سیال  کند برای اجرای قراردادهای بلندمدت سید می 

کنار   را برق در عراق  یهاروگاهیتوسییعه ن  یبرا منسیبا ز  یالرد  اردیلیم  ۱۵  قراردادکرد که 

، طرح شیام جدید طور مؤثر مشیکالت برق عراق را تداوم بخشید. با اسیتفاده از تا به دبگذار

کاهش نفوذ  خود پاسیخ دهد:    یی ایو جغراف  ی اسی یقصید دارد به منافع گسیترده سی   متحدهاالتیا

و  مخالف آمریکا یکشییورها  نیب یااتحاد منطقه گیریجلوگیری از شییکل، چین در منطقه

 خود. ایمنطقهمتحدان   تیتقو

با افزایش حضیور چین در سیطح جهان از طریق ابتکار چند تریلیون دالری کمربند   مانزهم

ۀ آمریکیا و متحید االتیی ااسیییت،    کرده  بیازراه خود را بیه خیاورمییانیه نیز    جیتیدربیهو راه، کیه  
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 "۶بازسییازی جهان بهتر"یک ابتکار جدید به نام   کشییورهای گروه هفت نیز در حال تدوین

[. اگر  ۲۲رقیب طرح کمربند و راه هسیییتند ] عنوانبهنامند،  می   B3Wآن را  اختصیییاربهکه 

فواید سییاسیی طرح شیام جدید از بار مالی آن برای غرب اهمیت بیشیتری داشیته باشید، در آن  

 توان انتظار داشیت تزریق میلیاردها دالر از سیوی کشیورهای گروه هفتصیورت اسیت که می 

پیذیر  اقتصیییادی توجییه  ازلحیا را    "ام جیدیید شییی "بتوانید این ابتکیار    (B3W)از طریق طرح 

 سازد.

 برندگان و بازندگان این توافق 

 برندگان

از ناشیی  شیده  ی نیبشیپ  فواید با توجه به   :)مصیر ، عراق و اردن(  کشیورهای عضیو •

، نی. عالوه بر اشدهنییتع  یهاپروژه  یاقتصاد  فواید به   کشورسه    ازیاتحاد ، و ن این 

 کند. تیتقو  ی تیو امن  ی اسیح سوسه کشور را در سط موضع هر  تواند ی اتحاد ماین 

  نفوذ را در مقابل  موضیع آناتحاد که   نیا جادیدر ا  یکه نقش آشیکار  :متحدهاالتیا •

به    ی ضیربه مهم  نیچناتحاد هم  نیا ، داشیت.کند ی م تیبه منطقه تقو نیو چ  هیروسی 

 عراق وارد خواهد کرد.  ی عنیآن  هگایپا نیتردر مهم رانیا

باعث عربی سیه کشیور   نیاتحاد باین  نکهیبا توجه به ا  :یارات و عربسیتان سیعودام •

 تیی و تقو  رانیو ا  هیی ترک  ی عنی  یامنطقیه  ینفوذ و سیییلطیه رقبیا  هیایحوزهکیاهش  

 .شودی دو طرف م نیبا ا یاامارات و عربستان در تقابل منطقه  موضع

 بازندگان

 

6 Build Back Better World 



  

19 

 

 سیاسی طرح ابتکاری شام جدید-بررسی ابعاد اقتصادی
 

 نیا   چراکهاین همکاری قرار خواهد داشییت، بازندگان    صییدر فهرسییتدر    رانیا •

کند تا نقش عراق می  و تالشکرده  کینزد  ی به نظام عرب ماًیاتحاد عراق را مسیییتق

. تر کند در بین کشیییورهای عرب پررنگ ی عرب  د یبلوک جد  کی  از طریق ایجاد را

جیاد یو ا  در منطقیه  رانیمهم اهیای  از دسیییت رفتن یکی از پیایگیاهامر منجر بیه    نیا

را با  رانیاتحاد ا نیشیود. بعالوه ، ای م  ایران یامنطقه  یدر اسیتراتژ  ی شیکاف بزرگ

  دیاسییت تهد  رانیاز دسییت دادن بازار عراق که تنها محل صییادرات محصییوالت ا

و تراز    دالر اسیییت  اردیی لیم  ۱۲بیه    کیی نزد  رانیعراق از ا  واردات. حجم  کنید ی م

 . استدرصد به سمت ایران  ۱۰۰تجاری دو کشور تقریباً 

  می منافع مسیتق  تواند می  یقو ی عرب ، با اقتصیاد و ارتشی  یبلوک قو کی : کههیترک •

  بیا آن  شدر عراق کیه حجم تجیارت  ی منیافع مهم  هیی . ترکدهید   قرار  ریآن را تحیت تیأث

از نفیت خود را از   ی بخشییی   نی. عراق همچن، دارددالر اسیییت  اردیی لیم  ۲۰از    شیب

  یبرا   ی عرب  یهیانیهیخواهیان گز  هیی و ترک  کنید ی صیییادر م  هیی ترک  هیانیبنیدر ج  قیطر

  هی اتحاد به نفع مخالفان عرب ترک نی، ا گری. از طرف دسیتیعراق ن صیادرات نفت  

 تیتقو  هیها را در تقابل با ترکآن  موضیعمصیر، امارات و عربسیتان اسیت و   ژهیو، به

 کند.ی م

در منطقه  هینفوذ روسیی   ی از مراکز سیینت  ی کیها قبل : عراق از مدتنیو چ هیروسیی  •

از منطقه، نفوذ خود  کایخروج آمر پی و در    ریاخ  هایسیال در   هیبوده اسیت. روسی 

به دلیل منابع انرژی و فرصییت   چنینهم را به عراق گسییترش داده اسییت. عراق

ترین کانون توجه چین در  اصییلی ،  هااد در حوزۀ بازسییازی زیرسییاختیبسیییار ز

و  تیاتحاد نوپا ، چه ازنظر حمااین  در   اکی. حضیور آمرشیودمی   محسیوبمنطقه 

در   متحدهاالتیا  یهااسیتیآن با منافع و سی   کشیورهای عضیو  ی کیچه ازنظر نزد

 .در مورد عراق است نیو چ  هیروس یهابه برنامه یامنطقه، ضربه
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 ارزیابی آیندۀ این اتحاد نوپا 

مهم در منطقه چقدر اسیت؟   گریباز کیبغداد به   -امان   -شیدن محور قاهره   لیاحتمال تبد 

طور مداوم دو سیال گذشیته به ی سیؤال دشیوار اسیت. مصیر طپاسیخ به این به گفته کارشیناسیان  

افزوده  ترانهیو مسیائل مد   ی شیمال یقایدر آفر  ژهیوو به  انهیو نفوذ خود در خاورم  تیبر فعال

، اما   کند ی کار م  ی و ابوظب  اضیبا ر  در هماهنگی موضیوعات    اسیت. گرچه هنوز هم در اکثر

 ترانهی، مد   ی بیاز موضییوعات مهم )ل ی و در مورد برخ (منی،  رانیامورد همۀ کشییورها )در  

ی مختلف وسیوهاسیمت، از . اردن ، طبق معمول چنین هماهنگی وجود ندارد  و غزه(  ی شیرق

.  "گری و اتصیال کشیورها به یکدیگرمیانجی "  کیپلماتید  یی از توانا یجدا  اما  شیودتهدید می 

مثیال  عنوان)بیه  دهید منطقیه نمی   مسیییائیلرسییید اهمیتی بیه نظر می  عراق بیه  .دارد  ی قیدرت کم

( ، و هنوز هم رسیند ی دور از بغداد به نظر م اریبسی   نیو فلسیط  ی بی، ل  ی شیرق  ترانهیمسیائل مد 

  ، وجودنیبااشیود.  اداره می   ی تیامننیروهای   نیزو   یرهبر حلقۀدر    رانیتوسیط عناصیر طرفدار ا

اردن در  -مصیر نهی، و گز  عربی اسیت کشیورهایروابط با   یمند به برقرارکامالً عالقه عراق

  ی همکار  یشیوراو   عربسیتان نهیتر از گزی ابیدسیت، قابل  پذیرش در داخلمرحله ، ازنظر   نیا

 .رسد ی به نظر م  فارسجیخل

ها را قادر سییازد تا از حمایت و عمق اسییتراتژیک  ممکن اسییت آن  گانهسییهاین همکاری  

برخوردار شیوند. اما هر سیه   فارسجیخلهای خارج از منطقه و کشیورهای  بیشیتری با قدرت

ۀ منیابع میالی  کننید نیتیأمتواننید  این کشیییورهیا، از منیابع میالی کمی برخوردارنید و هیچ ییک نمی 

ها و شیورهای ثروتمند نیاز دارند. بنابراین آرمانبه همکاری ک  شیدتبهبرای دیگری باشیند و 

ها با هم سییازگار  ها محدود خواهد بود زیرا که باید ابزارها و اهداف آنهای آناسییتراتژی

 .باشد 
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 بندیجمع 

گرچه تاکنون دستاورد محسوسی از این طرح حاصل نشده است، اما احتمال حمایت  

  را دستخوشتواند جغرافیای سیاسی منطقه  مادی آمریکا و غرب از این طرح و موفقیت آن می 

گاز و برق، عراق به کشورهای مصر و   ژهیوبه تغییراتی کند. گره خوردن مسللۀ تأمین انرژی،  

تواند به تعهدات خود در موضون  که جمهوری اسالمی ایران نیز نمی   اردن، آن هم در شرایطی 

تواند از نفوذ کشور در منطقه بکاهد. از سوی  صادرات گاز و برق به عراق عمل کند، می 

تواند تا حد زیادی بازار  ها و نیروی کار مصری در عراق، می دیگر احتمال حضور شرکت

چنین، امکان امضای  رو کند. همهایی روبهمحدودیتبا    را  های ایرانی در این کشورکار شرکت

تواند روند واردات کاال به عراق را تسهیل )از طریق  توافق تجارت آزاد بین این سه کشور می 

 هایی برای صادرات کاالهای ایرانی شود.  بندر عقبۀ اردن( کرده و موجب محدودیت

بۀ کشورهای عربی مانند امکان  جان هایی نیز برای ایران در این همکاری سهگرچه فرصت 

عقبه، وجود دارد، با توجه - گسترش بازارهای صادراتی نفت ایران از طریق خط لولۀ بصره

 جانبه،این همکاری سه  رسد، در صورت موفقیتبه حمایت آمریکا از این طرح به نظر می 

جمهوری دیپلماسی  دستگاه  لذا  شود،  تضعیف  منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری    موضع 

اسالمی ایران در قبال این موضون نباید رویکرد منفعالنه اتخاذ کند، بلکه باید با استفاده از  

ابزارهای موجود، واکنش مناسبی برای تقویت روابط با عراق و حفظ حضور اقتصادی قوی 

 . در این کشور نشان دهد 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گییرییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسلله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده    منابع

های  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »

الت « طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحورصدی

 .این حوزه بپردازد


