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مقدمه

ــی و رســمی،  ــی در عرصــه عموم ــتراکات مذهب ــران دانســت. اش ــن همســایگان ای ــه مهم تری ــوان ازجمل ــراق را می ت ع
مرزهــای طوالنــی مشــترک، روابــط گســترده اقتصــادی و موضوعاتــی ماننــد مبــارزه بــا تروریســم از یک ســو و اختالفــات 
دیرینــه مــرزی و جغرافیایــی، رقابــت بــر ســر نفــوذ منطقــه ای در برخــی دوره هــا و شــکل گیری و تشــدید دوگانه هــای 

ملی-مذهبــی از ســوی دیگــر، مســائل مهــم تأثیرگــذار در روابــط تهــران و بغــداد طــی دهه هــای اخیــر بــوده اســت.

ــال های  ــای س ــا و رویداده ــی رونده ــه ارزیاب ــد. چه اینک ــروری می نمای ــراق را ض ــوالت ع ــناخت تح ــت، ش ــن اهمی ای
اخیــر نشــان می دهــد عــراق در مســیر برخــی تحــوالت سیاســی، اقتصــادی و حتــی فرهنگــی قــرار دارد و نظــام تحلیلــی 
و تصمیم گیــری در ایــران بایــد شــناخت خــود نســبت بــه جایــگاه در حــال تحــول ایــن کشــور را بــه روزرســانی کنــد. 
نوشــتار حاضــر بــا درک چنیــن ضرورتــی، تــالش می کنــد ضمــن تمرکــز بــر روندهــای اساســی جــاری در پویش هــای 
داخلــی و خارجــی عــراق، تحلیلــی از چشــم انداز تحــوالت ایــن کشــور ارائــه داده و ســپس پیامدهــای آن را بــرای ایــران 

مــورد بررســی قــرار دهــد.

الف( روندهای اساسی

1- اقتصاد در مسیر بازسازی

ماننــد برخــی دیگــر از کشــورهای منطقــه غــرب آســیا، قــرن بیســتم بــرای عــراق نیــز دوران پرآشــوبی بــود. در ســال های 
پــس از اســتقالل، رقابت هــای داخلــی بــرای تصاحــب قــدرت، کودتــا، اســتبداد، اشــغال و تروریســم همــواره بخــش غیــر 
قابــل انــکاری از تحــوالت عــراق بــوده اســت. بــا ســقوط نظــام سیاســی در ســال 2003 و تحقــق ســطحی از دموکراســی 
در عــراق، امیدهــا بــرای بهبــود وضعیــت کالن ایــن کشــور به ویــژه در حــوزه اقتصــادی افزایــش یافــت. امــا تحــوالت دو 

دهــه بعــد نشــان داد عــراق مســیر چنــدان آســانی پیــش رو نــدارد.

ــای  ــی دهه ه ــه ط ــزی ک ــت مرک ــردی دول ــی و کج کارک ــد طائفه گرای ــی مانن ــر مؤلفه های ــالوه ب ــد ع ــر می رس ــه نظ ب
گذشــته در بافتــار فرهنــگ سیاســی عــراق وجــود داشــته، در دوره پســاصدام مجموعــه ای از دالیــل و زمینه هــای داخلــی 
و خارجــی باعــث شــد تــا شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی عــراق نســبت بــه آنچــه مــردم ایــن کشــور انتظــار آن را داشــتند، 
مناســب نباشــد. فســاد و عــدم شــفافیت در هزینه کــرد درآمدهــا، بخشــی نگری و فقــدان اراده و برنامــه الزم بــرای توســعه 
ــر  ــرزمینی آن ب ــلط س ــی از تس ــای ناش ــش و ویرانی ه ــور داع ــم و ظه ــی، تروریس ــی و سیاس ــکاف های مذهب ــی، ش مل
عــراق و تأثیــر منفــی رقابت هــا و بعضــاً منازعــات بازیگــران خارجــی ازجملــه دالیــل ناهمخوانــی وضعیــت فعلــی عــراق 
بــا انتظــارات عمومــی در ایــن کشــور بــوده اســت. بــه عنــوان یــک مثــال روشــن، فقــط در هفــت ســال گذشــته عــراق 
120 میلیــارد دالر در زمینــه بــرق هزینــه کــرده اســت1؛ امــا همچنــان بخــش مهمــی از شــهرهای ایــن کشــور بــا معضــل 

تأمیــن بــرق مواجــه هســتند کــه نشــان از عمــق نارســایی های عرصــه حکمرانــی در ایــن کشــور دارد.
1 https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/01/oil-producing-countries-net-zero-2050-iraq
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عــراق بــه لحــاظ دارا بــودن منابــع نفتــی کشــور ثروتمنــدی اســت. براســاس آمارهــا، ذخایــر نفتــی عــراق بالــغ بــر 145 
میلیــارد بشــکه1 و تولیــد نفــت ایــن کشــور در ســال 2020 میــالدی 4.16 میلیــون بشــکه بــوده اســت2. در همیــن ســال، 
میــزان صــادرات نفــت عــراق نیــز بالــغ بــر 3 میلیــون و 400 هــزار بشــکه بــود3. عــراق ســال گذشــته بیــش از 44 میلیــارد 
دالر درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت کســب کــرد4. بنابرایــن از منظــر فــروش نفــت کــه بخــش اصلــی درآمدهــای عــراق 
را تشــکیل می دهــد، ایــن کشــور بــا مشــکالتی کــه بــه عنــوان مثــال ایــران بــه دالیلــی ازجملــه تحریــم روبــه رو بــوده، 

ــت. مواجه نیس

بــا وجــود درآمدهــای سرشــار نفتــی، چالش هــا و معضــالت اقتصــادی عــراق در ســال های اخیــر یــا کاهــش نیافتــه و یــا 
فزاینــده بــوده اســت. بــه دلیــل همزمانــی جوانــی جمعیــت و مطالبــات ایــن قشــر بــا کاهــش قیمــت نفــت، الــزام عــراق 
بــه کاهــش تولیــد ازســوی اپــک و همچنیــن شــیوع بیمــاری کرونــا، شــرایط اقتصــاد عــراق طــی ســال های اخیــر بــا 
دشــواری های بیشــتری مواجــه شــد. براســاس آمارهــا ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی عــراق از حــدود 5 هــزار و 700 دالر 
در ســال 2019 بــه 4 هــزار و 300 دالر در ســال 2020 رســید. همچنیــن تولیــد ناخالــص داخلــی عــراق نیــز در همیــن 
مــدت از 222 بــه 170 میلیــارد دالر کاهــش یافــت و پیش بینــی می شــود تــا ســال 2024 پایین تــر از ســطح ســال 2019 
باشــد. ایــن کاهــش درآمدهــا بــر پرداخــت حقــوق کارمنــدان و همچنیــن دســتمزد کارگــران نیــز اثرگــذار بــود؛ به گونــه ای 

کــه دســتمزد متوســط کارگــران عراقــی در دوران کرونــا از 291 دالر در مــاه بــه 183 دالر کاهــش یافــت5.

مهم تریــن ویژگــی اقتصــاد عــراق وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی اســت. فــروش نفــت 91 درصــد از کل درآمدهــای عراق 
را تشــکیل می دهــد6. بــه همیــن دلیــل هرگونــه تغییــر و تحــول در قیمت هــای بــازار جهانــی نفــت، تأثیــرات مســتقیمی 
ــل و  ــی بین المل ــه از تحــوالت اقتصــاد سیاس ــراق کشــوری اســت ک ــد داشــت و ع ــته و خواه ــراق داش ــر اقتصــاد ع ب
تأثیــرات آن بــر عرضــه و تقاضــای نفــت متأثــر می شــود. در تهیــه بودجــه ســالیانه نیــز ماننــد بیشــتر کشــورهای نفتــی، 
ــر اســاس ایــن عــدد  قیمــت هــر بشــکه نفــت مهم تریــن پارامتــر محســوب می شــود و عمومــاً شــرایط ســال آینــده ب

ــود. ــی می ش ارزیاب

ــه  ــن کشــور ســال 2019 ب ــرد و ای ــوک صــورت می گی ــن بصــره و کرک ــراق از میادی ــدرال ع ــت ف ــت دول صــادرات نف
صــورت متوســط روزانــه 3 میلیــون و 526 هــزار بشــکه نفــت از ایــن میادیــن صــادر کــرد. میانگیــن قیمــت فــروش هــر 
بشــکه نفــت عــراق در ایــن ســال 59.7 و ســال 2020 برابــر 38.2 دالر بــود7. در مجمــوع درآمــد نفتــی عــراق از میادیــن 
بصــره در ســال 2019 حــدود 76 میلیــارد دالر، نفــت صادراتــی کرکــوک از طریــق بنــدر جیهــان ترکیــه حــدود 2 میلیــارد 
ــد  ــرای مقایســه، درآم ــه و ب ــوان نمون ــه عن ــرآورد می شــود. ب ــون دالر ب ــز حــدود 250 میلی ــاره نی ــن القی دالر و از میادی
عــراق از صــادرات نفــت در آوریــل 2020 حــدوداً 1.4 میلیــارد دالر بــود. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن کشــور در آوریــل 

1  https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
2  https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6
3  https://www.ceicdata.com/en/indicator/iraq/crude-oil-exports
4  https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/164.htm
5  https://iraqenergy.org/2020/10/20/iraqinsider-q3-2020-non-oil-economy-review/
6  https://www.mei.edu/publications/iraqs-reform-program-white-paper-no-action-plan
7 https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/02/11/pr2137-iraq-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation
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ــاه  ــی کــه از م ــل کاهــش درآمدهــای نفت ــن دلی ــه همی ــود. ب ــارد دالر کســب کــرده ب 2019، درآمــدی بیــش از 7 میلی
مــارس 2020 آغــاز و بــا شــیوع بیمــاری کرونــا شــدت گرفــت و ســپس کاهــش 23 درصــدی تولیــد نفــت عــراق طبــق 
توافــق اپــک پــالس باعــث افزایــش مشــکالت اقتصــادی ایــن کشــور شــد1. آمارهــا نشــان می دهنــد کســری بودجــه 
ســال 2020 عــراق بــه دلیــل پاییــن بــودن قیمــت نفــت بــه 60 میلیــارد دالر رســید2. این هــا در حالــی اســت کــه بانــک 

جهانــی میــزان نیازهــای بازســازی عــراق پــس از حملــه داعــش را 88 میلیــارد دالر بــرآورد کــرده اســت3.

ــن  ــق تأمی ــن طری ــود را از ای ــه ای خ ــی مخــارج بودج ــی، بخــش اصل ــای نفت ــه درآمده ــل وابســتگی ب ــه دلی ــراق ب ع
می کنــد. یکــی از مهم تریــن ایــن هزینه هــا، حقــوق و دســتمزد کارمنــدان، بازنشســتگان و نیروهــای نظامــی و امنیتــی 
اســت. براســاس آمارهــا، عــالوه بــر اینکــه بخــش مهمــی از بودجــه عــراق بایــد بــه پرداخــت حقــوق حــدود 7 میلیــون 
کارمنــد دولتــی )بــا احتســاب کارمنــدان اقلیــم کردســتان( اختصــاص یابــد، دولــت بیــن 7 تــا 8 میلیــارد دالر در ســال برای 
پرداخــت حقــوق و مزایــای کارمنــدان عالی رتبــه هزینــه می کنــد. همچنیــن پرداخــت حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان 
ماهیانــه 3 میلیــارد دالر تخمیــن زده می شــود و برخــی اخبــار حاکــی از ایــن اســت کــه دولــت عــراق حــدود 12 تــا 15 
میلیــارد دالر بــه افــرادی می پــردازد کــه چنــد حقــوق دریافــت می کننــد4. برخــی ســال ها ماننــد 2015 تــا 2016 میــزان 
ــا 2020  ــا، از ســال 2004 ت ــت رســید. براســاس آماره ــی دول ــد نفت ــه ســطح 88 درصــد از درآم ــوق و دســتمزدها ب حق
میــزان حقــوق و دســتمزد بخــش دولتــی در عــراق 400 درصــد رشــد داشــته اســت. همچنیــن در ایــن بــازه، اگرچــه تعــداد 

کارمنــدان 3 برابــر افزایــش داشــته امــا بهــره وری تنهــا 2 درصــد رشــد کــرده اســت5.

همــه این هــا در وضعیتــی اســت کــه عــراق جمعیــت جــوان و روبه رشــدی دارد. جمعیــت عــراق از ســال 2004 تــا 2020 
رشــد 53 درصــدی داشــته و بــه حــدود 40.2 میلیــون رســیده اســت و تــا ســال 2030 بــه 50.2 میلیــون نفــر خواهد رســید. 
ــازار  براســاس پیش بینی هــای ســند اصالحــات اقتصــادی عــراق از هم اکنــون تــا ســال 2030، پنــج میلیــون نفــر وارد ب
ــزار  ــه 180 ه ــازار کار می شــوند ک ــزار جــوان وارد ب ــد ســاالنه حــدود هفتصــد ه ــا نشــان می دهن کار می شــوند6. آماره
ــان عراقــی، حــدود 36 درصــد  ــرخ بیــکاری جوان ــه صــورت کلــی ن نفــر از آن هــا فارغ التحصیــل دانشــگاهی هســتند. ب
ــات اجتماعــی را  ــد اشــتغال، مســکن و ســایر خدم ــی مانن ــد مطالبات ــد بتوان ــراق بای ــت ع ــن دول رآورد می شــود7. بنابرای
بــرای شــهروندان فراهــم کنــد. چه اینکــه اساســاً اعتراضــات اکتبــر 2019 کــه در نهایــت بــه اســتعفای عــادل عبدالمهــدی 

انجامیــد، بــا تظاهــرات جوانــان جویــای کار مقابــل برخــی وزارت خانه هــا و مؤسســات دولتــی آغــاز شــد.

ــت.  ــته اس ــر نداش ــال های اخی ــی س ــبی ط ــت مناس ــراق، وضعی ــت ع ــز دول ــی نی ــی و خارج ــای داخل ــر بدهی ه از منظ
مدتــی پیــش مشــاور نخســت وزیر عــراق در امــور مالــی اعــالم کــرد میــزان بدهــی داخلــی و خارجــی ایــن کشــور بــه 

1  https://oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77
2  https://iraqenergy.org/2020/10/20/iraqinsider-q3-2020-non-oil-economy-review/
3  The World Bank, “Iraq’s Economic Outlook,” October 2018, available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mpoam-
18iraqirqks913fi
4  Mus tafa Saadoun,”Is another economic crisis looming in Iraq, with dropping oil prices?”, AL-MONITOR, available at: www.al-monitor.com/
pulse/originals/2020/03/iraq-economy-oil-coronavirus.html
5  https://www.mei.edu/publications/iraqs-reform-program-white-paper-no-action-plan
6  https://www.mei.edu/publications/iraqs-reform-program-white-paper-no-action-plan
7 C. Anthony Pfaf, “IRAQ: A Road Map for Recovery”, February 2021, available at: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/up-
loads/2021/02/BD-IRAQ-ROADMAP-7.pdf
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113 میلیــارد دالر رســیده اســت. آمارهــای صنــدوق بین المللــی پــول نیــز نشــان می دهنــد بدهــی کلــی دولــت عــراق 
در ســال 2020 میــالدی معــادل 83 درصــد GDP ایــن کشــور بــوده و براســاس پیش بینی هــا تــا ســال 2026 کمتــر از 
ایــن میــزان نخواهــد بــود1. البتــه رونــد بدهی هــای خارجــی عــراق کاهشــی اســت و هم اکنــون بــه حــدود 20 میلیــارد 

دالر رســیده است2.

مجموعــه ایــن آمــار و ارقــام در کنــار معضــالت فــراوان در حوزه هایــی ماننــد آبرســانی و تصفیــه فاضــالب، برق رســانی، 
راه و جــاده، شهرســازی و مــوارد مشــابه باعــث بــروز نارضایتــی عمومــی در عــراق شــده کــه نمونه هــای آن را می تــوان 
طــی ســال های اخیــر مشــاهده کــرد. بــا ایــن حــال امــا نظــام سیاســی عــراق و مجموعــه حکمرانــی ایــن کشــور تــالش 
ــه نظــر  ــع بســیاری روبه روســت، امــا ب ــا موان ــرار دهــد. اگرچــه ایــن تــالش ب ــا اقتصــاد را در مســیر بازســازی ق دارد ت
ــود،  ــی ش ــی منته ــه نتایج ــه چ ــات ب ــا و اقدام ــد برنامه ه ــه برآین ــت. اینک ــده اس ــاز ش ــات آغ ــی اصالح ــد برخ می رس
تابــع متغیرهــای زیــادی اســت کــه فراتــر از اقتصــاد بــه سیاســت داخلــی و خارجــی عــراق و نیــز تحــوالت منطقــه ای و 

ــردد. ــز بازمی گ ــی نی بین الملل

ازجملــه اقدامــات دولــت عــراق، تصویــب طــرح »مســیر اضطــراری بــرای اصالحــات مالــی«3 موســوم بــه ســند راهبــردی 
ــد.  ــال می کن ــی را دنب ــاختارهای مال ــراق و اصــالح س ــی ع ــت اقتصــادی و مال ــود وضعی ــه بهب ــی 2020 اســت ک در م
دو هــدف اساســی ایــن ســند عبارتنــد از: 1- اصــالح بخــش عمومــی عــراق کــه قســمت عمــده درآمــد ایــن کشــور را 
می بلعــد و 2- کاهــش وابســتگی بــه نفــت، تعریــف درآمدهــای جدیــد و توســعه بخــش خصوصــی4. بــه اذعــان وزیــر 
اقتصــاد عــراق، حــدود 70 درصــد اقتصــاد ایــن کشــور در بخــش غیــر رســمی و تقریبــاً خــارج از کنتــرل دولــت قــرار دارد5 

کــه عــدد قابــل توجهــی بــه نظــر می رســد و دولــت عــراق تــالش می  کنــد آن را در اختیــار بگیــرد.

براســاس ســند راهبــردی، هزینه هــای دولــت بــرای پرداخــت حقوق هــا بایــد طــی ســه ســال از 25 درصــد GDP بــه 
12.5 درصــد GDP برســد6. هم اکنــون دولــت عــراق 7.5 میلیــارد دالر در ســال یارانــه بــه بخش هــای مختلــف داخلــی 
می دهــد. همچنیــن ناتوانــی دولــت در اخــذ هزینــه مصــرف بــرق، زیــان 10 میلیــارد دالری در ســال بــه اقتصــاد ایــن 
ــور  ــی، تســهیل عب ــای گمرک ــد استانداردســازی رویه ه ــی مانن ــال اجــرای طرح های ــه دنب ــراق ب ــد. ع کشــور وارد می کن
ــا همســایگان اســت. اخــذ عــوارض گمرکــی در پایانه هــای مــرزی ماننــد طرح هایــی  و مــرور و به روزرســانی تجــارت ب
کــه در بصــره بــه اجــرا گذاشــته شــد بــه افزایــش 2 برابــری درآمدهــای گمرکــی انجامیــد. البتــه عــراق ســاالنه 8 تــا 12 

میلیــارد دالر درآمــد گمرکــی را از دســت می دهــد کــه کســب آن نیازمنــد همراهــی اقلیــم کردســتان اســت7.

ــر گذرگاه هــای مــرزی دو اقــدام را در دســتور کار  دولــت عــراق طــی ماه هــای اخیــر و در راســتای گســترش نظــارت ب
1  https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/02/11/pr2137-iraq-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation
2  https://www.ina.iq/141165--20-.html
3  Emergency Cell for Financial Reform
4  Technical Assis tance Report—Cus toms Valuation, Rules of Origin and Tariff Classification of Goods, IMF, July 2021, available at: https://
www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/07/19/Iraq-Technical-Assis tance-Report-Cus toms-Valuation-Rules-of-Origin-and-Tariff-462196
5  https://youtu.be/lqMB92_CAK4
6  https://iraqenergy.org/2020/10/20/iraqinsider-q3-2020-non-oil-economy-review/
7 C. Anthony Pfaf, “IRAQ: A Road Map for Recovery”, February 2021, available at: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/up-
loads/2021/02/BD-IRAQ-ROADMAP-7.pdf
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ــد در  ــمی جدی ــای رس ــداث گذرگاه ه ــرای واردات کاال و دوم اح ــتاندارهای الزم ب ــای اس ــرار داده اســت. نخســت ارتق ق
ــر« و  ــرزی »عرع ــای م ــاح گذرگاه ه ــه افتت ــی ک ــای گمرک ــش درآمده ــاق کاال و افزای ــری از قاچ ــرای جلوگی ــا ب مرزه
»جدیــده« بــا عربســتان ســعودی در همیــن زمینــه قابــل اشــاره اســت. بــه هــرروی برداشــت دولــت عــراق ایــن اســت 
کــه بخــش مهمــی از درآمدهــای مــرزی در کنتــرل گروه هــای مســلح خــارج از دولــت و یــا گروه هــای محلــی قــرار دارد 

کــه بــا اقدامــات مختلــف بایــد بــه خزانــه دولــت بازگــردد.

مســئله دیگــری کــه رویکردهــای کالن اقتصــادی عــراق بــه دنبــال تحقــق آن اســت، حمایت از تولیــدات داخــل و کاهش 
وابســتگی شــدید فعلــی بــه کاالهــای مصرفــی خارجــی بــه ویــژه در حــوزه کشــاورزی و از طریــق ایجــاد محدودیت هــای 
فصلــی اســت. اگرچــه حــدود 90 درصــد کشــاورزی عــراق در بخــش خصوصــی قــرار گرفتــه، امــا وابســتگی بســیاری 
بــه بخــش دولتــی دارد. بــه همیــن دلیــل دولــت عــراق هــر از چنــد گاهــی و متناســب بــا فصــول مختلــف ســال، واردات 
اقالمــی ماننــد مــواد غذایــی، ســبزی جات و صیفی جــات را بــا هــدف حمایــت از تولیــدات کشــاورزی داخــل ممنــوع یــا 
ــا ایــن وجــود موانعــی ماننــد کمبــود آب و تجهیــزات پیشــرفته و ضعــف  محدودیت هایــی بــر آن هــا اعمــال می کنــد. ب
در نظــام توزیــع محصــوالت کشــاورزی باعــث شــده ایــن بخــش تنهــا 4 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی عــراق را دربــر 
ــت مصــرف آب و واردات  ــزه، مدیری ــه ســمت کشــاورزی مکانی ــراق ب ــد شــد ع ــه باعــث خواه ــود آب البت ــرد. کمب بگی

محصــوالت کشــاورزی کــه آب زیــادی نیــاز دارنــد، خواهــد رفــت1.

ــه درآمدهــای نفتــی ادامــه خواهــد داشــت. ایــن یــک واقعیــت اســت  ــا آینــده میان مــدت، وابســتگی شــدید عــراق ب ت
کــه کشــورهای وابســته بــه نفــت بــه آســانی امــکان فاصلــه گرفتــن از ایــن درآمــد سرشــار را ندارنــد کــه نمونــه آن را 
می تــوان در ایــران دوران تحریــم و حتــی برخــی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس در دوره کاهــش درآمدهــای نفتــی 
ــداوم خواهــد داشــت.  ــه نفــت ت ــد وابســتگی ایــن کشــور ب ــن قاعــده مســتثنی نیســت و رون ــز از ای دانســت. عــراق نی
براســاس پیش بینی هــا درآمدهــای غیــر نفتــی عــراق در ســال 2021 برابــر 6.5 درصــد GDP خواهــد بــود و تــا ســال 

ــه 7.6 درصــد خواهــد رســید کــه افزایــش چشــم گیری را نشــان نمی دهــد2. 2026 ب

ــروش  ــه ف ــد در وابســتگی شــدید ب ــراق را بای ــی اقتصــاد ع ــای فعل ــن چالش ه ــه نظــر می رســد مهم تری ــوع ب در مجم
نفــت، میــزان بــاالی حقوق هــا در بخــش دولتــی، جمعیــت جــوان نیازمنــد اشــتغال، عــدم کنتــرل دولــت مرکــزی بــر 
برخــی درآمدهــای مــرزی و نیــاز فــوری بــه جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در بازســازی و توســعه زیرســاخت هایی ماننــد 

ــاده، برق رســانی و آب رســانی دانســت. راه و ج

2- تنش زدایی در سیاست خارجی

ــل رهگیــری اســت، تــالش  ــر در رویکردهــای خارجــی عــراق قاب یکــی از روندهــای مهمــی کــه طــی ســال های اخی
ــا همســایگان  ــط ب ــی در رواب ــه اقتصــاد و تنش زدای ــر اولویت بخشــی ب ــی ب ــرای اتخــاذ نوعــی سیاســت خارجــی مبتن ب

1  https://iraqenergy.org/2020/10/20/iraqinsider-q3-2020-non-oil-economy-review/
2  https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/02/11/pr2137-iraq-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation
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ــی  ــن برخ ــئوالن و همچنی ــتمداران و مس ــاری سیاس ــی و رفت ــای کالم ــی کنش  ه ــی روندپژوه ــورت کل ــه ص ــت. ب اس
مطالبــات موجــود در افــکار عمومــی عــراق حاکــی از تمایــل آن هــا بــه کاهــش تنش هــای خارجــی و تمرکــز بــر یــک 
روابــط مبتنــی بــر همکاری هــای اقتصــادی بــا همــه بازیگــران منطقــه ای و فرامنطقــه ای اســت. برایــن اســاس، توســعه 
ــد  ــل می  کن ــه آن را مخت ــر مســئله ای ک ــداد می شــود و از ه ــراق قلم ــی ع ــت اصل اقتصــادی و بازســازی کشــور، اولوی

بایــد فاصلــه گرفــت.

ــه نظــر می رســد حداقــل ســه عامــل در تقویــت چنیــن رویکــردی در سیاســت خارجــی عــراق نقــش داشــته اســت.  ب
ــژه پــس از شکســت ســرزمینی داعــش، یــک فهــم مشــترک در عرصــه  ــر و به وی نخســت اینکــه طــی ســال های اخی
رســمی و عمومــی جامعــه عــراق شــکل گرفتــه کــه براســاس آن منازعــات منطقــه ای و بین المللــی بــر ثبــات و توســعه 
اقتصــادی عــراق تأثیــر منفــی دارد و بــه همیــن دلیــل ایــن کشــور بایــد خــارج از ایــن منازعــات بایســتد. تالش هــای 
ــز  ــاض و نی ــران و ری ــان ته ــه ای می ــای منطق ــکل گیری گفت وگوه ــرای ش ــراق ب ــین ع ــی پیش ــی و حت ــت فعل دول
ــل  ــن چارچــوب قاب ــران در همی ــه ای ــت ترامــپ علی ــری دول ــی در دوره تحریم هــای حداکث کنش هــای مســئوالن عراق
ارزیابــی اســت. بنابرایــن پرهیــز از اتخــاذ هرگونــه سیاســتی کــه عــراق را بــه محلــی بــرای منازعــه میــان دیگــران تبدیــل 

ــود. ــراق محســوب می ش ــی ع ــای سیاســت خارج ــی از اولویت ه ــد، یک کن

ــط  ــعه در رواب ــازی و توس ــت بازس ــی و اولوی ــی تنش زدای ــمت نوع ــه س ــراق ب ــا ع ــده ت ــث ش ــه باع ــی ک ــئله دوم مس
ــون  ــار گوناگ ــن اقش ــی بی ــه حامیان ــت ک ــی اس ــی و عرب گرای ــای ملی گرای ــت گفتمان ه ــد، تقوی ــت کن ــی حرک خارج
عراقــی به ویــژه جوانــان دارد؛ جوانانــی کــه یــا در دوره پســاصدام متولــد شــده اند و حــدود نیمــی از جمعیــت فعلــی عــراق 
ــواج اســتقالل خواهی و برداشــت  ــت ام ــد. تقوی ــت وی ندارن ــر روشــنی از دوران حکوم ــا تصوی ــد و ی را تشــکیل می دهن
ــی دانســت کــه باعــث  ــه عوامل ــوان ازجمل ــه نقــش مذهــب در مســائل سیاســی و اجتماعــی را می ت متفــاوت نســبت ب
شــده تــا چنیــن روندهایــی شــکل بگیــرد. ایــن تصویــر جدیــد البتــه ســویه های دیگــری دارد کــه می تــوان آن هــا را در 
ــروز کنش هــای  ــکار عمومــی، ظهــور و ب ــان اف ــر مرجعیــت یافتــن شــبکه های مجــازی می ــا حداکث »خودمرجعــی« و ی
ــی  ــان بخــش اصل ــه مهــم اینکــه همیــن جوان ــر مذهبــی و گســترش نوعــی رواداری مذهبــی رهگیــری کــرد. نکت غی

جمعیــت ناراضــی و معترضــان اکتبــر 2019 را تشــکیل دادنــد.

ســومین عاملــی کــه می تــوان بــرای تقویــت گفتمــان تنش زدایــی در سیاســت خارجــی عــراق مطــرح کــرد، 
محدودیت هــای ژئوپلتیــک ایــن کشــور اســت. عــراق به عنــوان ســومین کشــور وســیع غــرب آســیا در محاصــره خشــکی 
قــرار دارد و بخــش مهمــی از ارتباطــات دریایــی خــود را از طریــق همســایگان برطــرف می کنــد. در میــان هشــت کشــور 
ــدگان نفــت  ــی کــه ایــن کشــور از مهم تریــن صادرکنن ــی را دارد. در حال ــن راه آب ــارس، عــراق کم تری ــج ف ســاحلی خلی
دنیاســت و صــادرات ایــن محصــول، مهم تریــن منبــع درآمــدی عــراق محســوب می شــود و بــه همیــن دلیــل عــراق بــه 
دنبــال گســترش مســیرهای صــادرات نفــت خــود ازجملــه بنــدر فــاو اســت کــه قــرارداد 2.6 میلیــارد دالری آن بــا یــک 
شــرکت کــره ای بــرای فــاز نخســت وارد فــاز اجرایــی شــد. بنابرایــن ویژگی هــا و محدودیت هــای ژئوپلتیــک عــراق در 
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نــوع تصمیم گیــری ایــن کشــور در عرصــه سیاســت خارجــی اثرگــذار اســت.

البتــه عــالوه بــر زمینه هــای بــاال می تــوان بــه مــواردی ماننــد وجــود یــک دولــت شــکننده در عــراق نیــز اشــاره کــرد 
کــه بــه دلیــل ناتوانــی در بســط حاکمیــت داخلــی، در معــرض فشــارهای بیرونــی قــرار دارد و ناگزیــر از تنظیــم حداقــل 
ــاد  ــزارش بنی ــق گ ــا ســایر بازیگــران اســت. طب ــی ب بخشــی از کنش هــای سیاســت خارجــی خــود براســاس تنش زدای
ــا نمــره 99.1 در زمــره دولت هــای شــکننده قــرار می گیــرد1. همچنیــن از منظــر حکمرانــی،  بین المللــی صلــح، عــراق ب

عــراق وضعیــت مناســبی نــدارد و در اغلــب شــاخص ها نمــره ای کمتــر از 10 بــه خــود اختصــاص داده اســت2. 

آن چنــان کــه توضیــح داده شــد، رویکــرد سیاســت خارجــی عــراق بــر مبنــای کاهــش تنــش و نوعــی موازنــه مثبــت بــا 
ســایر طرف هــا بــوده کــه طــی ســال های اخیــر ســویه عربــی آن افزایــش داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر عــراق در 
ــا ایــران و ترکیــه بــه عنــوان دو قــدرت منطقــه ای برقــرار کــرد. امــا مجموعــه  ســال های پســاصدام روابــط مناســبی ب
ــارس از  ــج ف ــی خلی ــیه جنوب ــای حاش ــی دولت ه ــراق و نارضایت ــیعه در ع ــت ش ــک دول ــکل گیری ی ــد ش ــی مانن عوامل
تهاجــم نظامــی آمریــکا بــه ایــن کشــور باعــث شــکل گیری یــک روابــط ســرد میــان بغــداد و برخــی پایتخت هــای عربــی 

شد3.

ــا کشــورهای  ــا ب ــرای توســعه همکاری ه ــل بســیاری ب ــراق تمای ــه و ع ــر یافت ــر تغیی ــا در ســال های اخی ــد ام ــن رون ای
عربــی ازجملــه عربســتان از خــود نشــان داده کــه در ســفرهای چنــد ســال اخیــر مقامــات عراقــی و برخــی شــخصیت های 
سیاســی ازجملــه مقتــدی صــدر بــه عربســتان مشــهود بــوده اســت. در نقطــه مقابــل عربســتان نیــز در پرتــو گســترش 
روابــط خــود بــا عــراق، ضمــن تــالش بــرای کاهــش نقش آفرینــی ایــران، می توانــد برخــی برداشــت های منفــی نســبت 
ــراق  ــا ع ــتان ب ــای عربس ــعه همکاری ه ــد. توس ــم کن ــراق ترمی ــی ع ــکار عموم ــن اف ــاض را بی ــرب ری ــش مخ ــه نق ب
همچنیــن بــه ریــاض کمــک می کنــد تــا اواًل از طیف هــای سیاســی دور از ایــران و همچنیــن اهــل ســنت اســتان های 
غربــی حمایــت کنــد و ثانیــاً ابــزاری بــرای فشــار بــه دولــت مرکــزی در راســتای کنتــرل گروه هــای مســلح غیــر دولتــی 

در اختیــار داشــته باشــد.

تشــکیل شــورای هماهنگــی عربســتان و عــراق پــس از دیــدار حیدرالعبــادی، نخســت وزیر وقــت عــراق از عربســتان در 
اکتبــر ســال 2017 و امضــای 16 توافقنامــه میــان دو کشــور ازجملــه در زمینه مســیر تزانزیــت دریایی و هوایــی و همچنین 
افتتــاح گــذرگاه عرعــر در همیــن زمینــه قابــل اشــاره اســت4. عربســتان همچنیــن در اپــک پــالس همــکاری موفقــی 
را بــا عــراق تجربــه کــرد. ریــاض توانســت بغــداد را بــرای کاهــش تولیــد نفــت متقاعــد و درنتیجــه درآمدهــای نفتــی 
پیش بینی شــده را تــا 80 درصــد محقــق کنــد. در مقابــل عــراق تولیــد نفــت خــود در ســال 2020 را بــه پایین تریــن حــد 
در پنــج ســال اخیــر رســاند5. عــالوه بــر اینهــا عربســتان بــه دنبــال توســعه گذرگاه هــای مــرزی بــا عــراق اســت کــه 

1  https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-s tates-index-2019/
2  https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports

3 کیسین، کارل؛ میلر، استیون؛ مالین، مارتین و دیگران )1382(. جنگ آمریکا و عراق. ترجمه گروه مترجمان. تهران: انتشارات ابرار معاصر.

4  https://www.al-monitor.com/originals/2019/02/iraq-saudi-iran-rapprochement.html
5  https://iraqenergy.org/2020/11/24/cautious-but-s teady-riyadh-baghdad-rapprochement/
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ســاخت و افتتــاح گــذرگاه جمیمــه در اســتان المثنــی کــه باالتریــن نــرخ فقــر در عــراق را دارد، از نمونه هــای آن اســت1.

عــراق همچنیــن تأمیــن بخشــی از بــرق مــورد نیــاز خــود را بــا قیمتــی ارزان تــر از ایــران، از طریــق کشــورهای شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس دنبــال می کنــد و بــر ایــن اســاس تفاهماتــی بــرای انتقــال بــرق از دو مســیر »عرعــر ـ یوســفیه« 
و اســتان المثنــی انجــام داده اســت. شــرکت  اماراتــی مصــدر نیــز بــرای تولیــد 2 هــزار مــگاوات بــرق تعهداتــی بــه طــرف 
عراقــی داده اســت و مدتــی پیــش نیــز قــرارداد احــداث 5 نیــروگاه تولیــد بــرق بــا اســتفاده از انــرژی خورشــید بیــن وزارت 
ــی ابوظبــی منعقــد شــد2. مســیر دیگر، احــداث خــط  ــرژی آت ــرق و ســازمان ملــی ســرمایه گذاری عــراق و شــرکت ان ب
انتقــال بــرق بیــن نیــروگاه فــاو در بصــره و نیــروگاه الــزور در کویــت اســت کــه مقــرر شــده تابســتان ســال 2022 بــه 
بهره بــرداری برســد. درمجمــوع خــط انتقــال بــرق کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه عــراق در فــاز نخســت 
ــا نیــاز 35 هــزار مگاواتــی عــراق  می توانــد تــا 500 مــگاوات بــرق ایــن کشــور را تأمیــن کنــد کــه البتــه در مقایســه ب

ناچیــز اســت.

ــد  ــر می رس ــه نظ ــته و ب ــتابانی نداش ــد ش ــر رش ــال های اخی ــی س ــتان ط ــراق و عربس ــادی ع ــط اقتص ــوع رواب درمجم
عربســتان همچنــان حضــور مؤثــری در بــازار عــراق نــدارد. جــدول زیــر رشــد آرام و تدریجــی صــادرات عربســتان بــه 

ــد. ــان می ده ــراق را نش ع

جدول 1 – روابط تجاری عراق و عربستان3

واردات عراق از عربستان )میلیون دالر(صادرات عراق به عربستان )میلیون دالر(سال
201098471
2011143503
201219417
20131.5528
20141.2690
20152.5467
20166407
20177.6506
201811.3651
20195678
2020-706

ــروج  ــه خ ــه ب ــا توج ــژه ب ــه وی ــاالی آن را ب ــک های ب ــد دارد و ریس ــراق تردی ــرمایه گذاری در ع ــرای س ــتان ب عربس
نیروهــای رزمــی آمریــکا در پایــان ســال 2021 در نظــر می گیــرد. عــالوه بــر اینکــه مســائل امنیتــی و روابــط بازیگــران 

1  https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/iraq-expands-border-crossings-saudi-arabia-boos t-trade
2  https://alsabaah.iq/55995
3  https://oec.world/en/profile/bilateral-country/sau/partner/irq?dynamicBilateralTradeSelector=year2019
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ــدان  ــاره بوروکراســی و فســاد، فق ــن درب ــاض اســت. عربســتان همچنی ــه نگرانی هــای ری ــران ازجمل ــا ای ــی ب ــر دولت غی
ــی دارد1. ــژه در حــوزه نفــت دغدغه های ــه وی ــا ب ــی بررســی قرارداده ــد طوالن ــروی کار ماهــر و رون نی

ــل پربســامدترین  ــا حداق ــن ی ــژه در حــوزه اقتصــادی، مهم تری ــه وی ــراق ب ــه گســترش ع ــط خارجــی روب ــان رواب در می
آن هــا طــرح موســوم بــه شــام جدیــد بــا حضــور عــراق، مصــر و اردن بــوده اســت. ایــن طــرح کــه در دوره نخســت وزیری 
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــت. ع ــی ســرعت بیشــتری یاف ــی الکاظم ــا نخســت وزیری مصطف ــورد ب ــد خ ــدی کلی ــادل عبدالمه ع
آمریــکا نیــز از ایــن طــرح حمایــت کــرده اســت. بــه نظــر می رســد کاهــش مداخلــه آمریــکا در روندهــای غــرب آســیا، 
بازیگــران منطقــه ای و بــه ویــژه متحــدان واشــنگتن را بــه ســمت ایجــاد ائتالف هــای جدیــد ســوق داده اســت. مســئله ای 
کــه ایــاالت متحــده نیــز ضمــن حمایــت، از ایــن ظرفیــت بــرای تــداوم رهبــری غیــر مســتقیم منطقــه و جلوگیــری از 

قدرت یابــی برخــی کشــورها بــه ویــژه ایــران بهــره خواهــد بــرد.

شــام جدیــد بــر انــرژی قابــل توجــه عــراق، ســرمایه انســانی مصــر و موقعیــت ارتباطــی اردن مبتنــی اســت. اردن می توانــد 
بــه عنــوان نقطــه ترانزیــت گاز طبیعــی عــراق بــه بنــدر عقبــه و شــبکه گاز مصــر ایفــای نقــش کنــد و پاالیشــگاه های 
مصــر می تواننــد نفــت ســبک بصــره را بــرای مصــرف داخلــی دریافــت و پاالیــش کننــد2. عــالوه بــر اینکــه عــراق روزانــه 
ــای  ــه توافقنامه ه ــن از هم ــراق همچنی ــد. ع ــرار می ده ــار اردن ق ــب در اختی ــف مناس ــا تخفی ــت ب ــکه نف ــزار بش 10 ه
ــا  ــه چارچــوب تجــارت و ســرمایه گذاری ب ــرب در ســال 2016، توافقنام ــه تجــارت آزاد ع ــه توافقنام تجــارت آزاد ازجمل
ــت.  ــده اس ــارج ش ــال 2012 خ ــا در س ــه اروپ ــا اتحادی ــکاری ب ــارکت و هم ــه مش ــال 2013 و موافقت نام ــکا در س آمری

توافق نامــه تجــارت آزاد عــراق بــا اردن تنهــا اســتثناء در ایــن زمینــه اســت3.

اردن طــی ســال های اخیــر در نســبت بــا عربســتان، صــادرات قابــل توجهــی بــه عــراق داشــته اســت؛ هرچنــد کــه روابــط 
تجــاری عــراق بــا اردن نســبت بــه روابــط تجــاری عــراق بــا ایــران و ترکیــه فاصلــه قابــل توجهــی دارد. جــدول زیــر 
روابــط اقتصــادی اردن بــا عــراق در فاصلــه ســال های 2010 تــا 2020 را نشــان می دهــد. براســاس جــدول زیــر، صــادرات 
ــه در شــکاف  ــن کشــور کاهــش داشــته اســت ک ــور و گســترش ســرزمینی داعــش در ای ــس از ظه ــراق پ ــه ع اردن ب
صادراتــی پیــش و پــس از ســال 2014 خــود را نشــان می دهــد. اگرچــه در ســال های پســاداعش، اردن نتوانســته روابــط 
خــود بــا عــراق را بــه ســال های ماقبــل داعــش بازگردانــد، امــا پــروژه شــام جدیــد می توانــد بخشــی از ایــن هــدف را 

ــرای اردنی هــا محقــق کنــد. حداقــل ب

1 International Crisis Group, “Saudi Arabia: Back to Baghdad”, 22 May 2018, available at: https://www.crisisgroup.org/middle-eas t-north-afri-
ca/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/186-saudi-arabia-back-baghdad
2 Quilliam, Neil (2021). “Is the new Arab alliance too good to be true?”, available at: https://www.chathamhouse.org/2021/05/new-arab-alli-
ance-too-good-be-true
3 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/07/19/Iraq-Technical-Assis tance-Report-Cus toms-Valuation-Rules-of-Origin-and-Tar-
iff-462196



14 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

جدول 2 – روابط تجاری عراق و اردن1

واردات عراق از اردن )میلیون دالر(صادرات عراق به اردن )میلیون دالر(سال
20101931100
20111981200
20122531200
20131451400
201419.41370
20151.3750
20162.9498
20171.6542
20182.2707
201958.2635
2020-665

همچنیــن جــدول بــاال نشــان می دهــد از ســال 2019 صــادرات عــراق بــه اردن رشــد چشــم گیری داشــته کــه بــه دلیــل 
آغــاز صــادرات نفــت خــام عــراق بــه اردن اســت. صــادرات نفــت عــراق بــه اردن بیــش از 90 درصــد صــادرات عــراق بــه 

ایــن کشــور در ســال 2019 را شــامل شــده اســت.

ــد،  ــارس بی بهره ان ــج ف ــروت سرشــار کشــورهای شــورای همــکاری خلی ــه مصــر و اردن از ث ــی ک ــه هــر روی در حال ب
ســه کشــور عــراق، مصــر و اردن بــا جمعیتــی بالــغ بــر 150 میلیــون نفــر، ظرفیــت صنعتــی بومــی و کشــاورزی مهمــی 
دارنــد. ایــن پــروژه همچنیــن می توانــد بــا پیوســتن لبنــان و ســوریه توســعه یابــد و بــرای بازســازی ســوریه مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد2. ازجملــه جنبه هــای مهــم پــروژه شــام جدیــد ایجــاد مســیر زمینــی جابه جایــی مســافر میــان قاهــره، امــان 
و بغــداد اســت کــه اثــرات مهمــی بــر گســترش حضــور نیــروی کار و شــرکت های پیمانــکار مصــری در عــراق خواهــد 
داشــت3. اتصــال شــبکه بــرق عــراق بــه اردن و مصــر، احــداث منطقــه مشــترک صنعتــی و توافــق بازســازی در ازای نفــت، 
ازجملــه بخش هــای پــروژه شــام جدیــد اســت کــه متنوع ســازی روابــط عــراق بــه عنــوان مهم تریــن مقصــد صادراتــی 
ایــران در منطقــه از نتایــج آن خواهــد بــود. بنابرایــن پــروژه شــام جدیــد در بلندمــدت می توانــد رقیــب روابــط اقتصــادی 

تهران-بغــداد باشــد.

ــران(  ــار ای ــه را )در کن ــد، شــاید ترکی ــا عــراق دارن ــط اقتصــادی روبه گسترشــی ب ــر عربســتان و اردن کــه رواب عــالوه ب
بتــوان مهم تریــن همســایه عــراق دانســت کــه در اقتصــاد ایــن کشــور و البتــه تحــوالت سیاســی اقلیــم کردســتان عــراق 
و همچنیــن برخــی از اســتان های شــمالی عــراق و مناطقــی ماننــد کرکــوک اثرگــذار اســت. ترکیــه همچنیــن ازجملــه 

1 https://oec.world/en/profile/bilateral-country/irq/partner/jor?dynamicBilateralTradeSelector=year2019
2 Harvey & Riedel, Katherine & Bruce (2021). “Egypt, Iraq, and Jordan: A new partnership 30 years in the making?”, available at: https://www.
brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/07/02/egypt-iraq-and-jordan-a-new-partnership-30-years-in-the-making/
3 https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/egypt-jordan-iraq-land-route-trade-economic-relations.html
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کشــورهایی اســت کــه همــواره جــزو مهم تریــن صادرکننــدگان بــه بــازار عــراق محســوب و بخــش مهمــی از نیازهــای 
بــازار عــراق ازســوی آنــکارا تأمیــن می شــود. جواهــرات، پوشــاک، مبلمــان، مــواد غذایــی و خــودرو ازجملــه مهم تریــن 
کاالهــای صادراتــی ترکیــه بــه عــراق اســت. صــادرات ترکیــه بــه عــراق در ســال 2003 حــدود 870 میلیــون دالر بــود1 
کــه طــی ســال های اخیــر دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در کنــار وجــود یــک بــازار مصرفــی بــزرگ، باعــث رشــد صــادرات 

ایــن کشــور بــه عــراق شــده اســت.

ــا ترکیــه طــی ســال های اخیــر را نشــان می دهــد کــه براســاس آن، ایــن کشــور  جــدول زیــر روابــط تجــاری عــراق ب
در ســال های اخیــر صــادرات خــود بــه عــراق را توانســته حتــی بــه ســطح بــاالی 10 میلیــارد دالر نیــز برســاند. نکتــه 
مهــم اینکــه در دوره پســاداعش، آنــکارا توانســته بــه ســمت نوعــی توازن بخشــی تدریجــی تــراز تجــاری خــود بــا بغــداد 
ــط  ــه چالش هــای رواب ــا عــراق احســاس می شــود و ازجمل ــران ب ــط ای ــدان آن در رواب ــه فق ــد؛ مســئله ای ک حرکــت کن

اقتصــادی تهران-بغــداد اســت.

جدول 3 – روابط تجاری عراق و ترکیه2

واردات عراق از ترکیه )میلیون دالر(صادرات عراق به ترکیه )میلیون دالر(سال
20101566000
20111208300
201220810800
201315511900
201428110900
20152938550
20168327630
201715009005
201814008350
2019267010200
2020-9140

یــک نکتــه مهــم دیگــر دربــاره بازارهــای صادراتــی ترکیــه، کاهــش ارزش لیــر ایــن کشــور برابــر دالر اســت. ایــن مســئله 
اگرچــه پیامدهایــی بــرای اقتصــاد ترکیــه خواهــد داشــت، امــا می توانــد بــه رونــق صــادرات ایــن کشــور منتهــی شــود 
کــه بــه صــورت طبیعــی یکــی از بازارهــای هــدف ترکیــه، عــراق اســت. از ایــن منظــر، بــا کاهــش ارزش لیــر برابــر دالر، 

ــازار عــراق بــود. می تــوان منتظــر حضــور جدی تــر ترکیــه بــه عنــوان مهم تریــن رقیــب ایــران در ب

عــالوه بــر بازیگــران منطقــه ای، عــراق در حــال توســعه همکاری هــای اقتصــادی خــود بــا بازیگــران فرامنطقــه ای نیــز 
1  Shi Yinglun, “Turkey to double trade volume with Iraq to 20 bln USD”, xinhuanet, 13 January 2019, available at:: http://www.xinhuanet.com/
english/2019-01/13/c_137740732.htm
2  https://oec.world/en/profile/bilateral-country/irq/partner/tur?dynamicBilateralTradeSelector=year2019
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هســت. چیــن بــه عنــوان یکــی از قدرت هــای نوظهــور ازجملــه مهم تریــن کشــورهایی محســوب می شــود کــه درحــال 
ورود جــدی بــه بــازار عــراق اســت. توافــق 20 ســاله »نفــت در قبــال بازســازی« بیــن چیــن و عــراق، بخشــی از تــالش 
بغــداد بــرای تأمیــن بودجــه 88 میلیــارد دالری بازســازی ویرانی هــای ناشــی از حملــه داعــش بــه عــراق بــود1 کــه اگرچــه 

رونــد پیشــبرد آن ســرعت مناســبی نداشــته، امــا احتمــااًل اثراتــی در بــازار آینــده عــراق خواهــد داشــت.

چیــن طــی ســال های گذشــته تــالش کــرده فاصلــه خــود بــا تحــوالت غــرب آســیا را حفــظ کنــد و ایــن کشــور نقــش 
چنــدان مؤثــری در دوره مبــارزه عــراق بــا داعــش ایفــا نکــرد، امــا روابــط خارجــی پکن-بغــداد در ســال 2018 بــه بیــش 
از 30 میلیــارد دالر رســید. چیــن از ســال 2018 حضــور خــود در پروژه هــای نفتــی عــراق را توســعه داده اســت؛ ســاخت 
پاالیشــگاه نفــت در بنــدر فــاو، توســعه بخــش جنوبــی میــدان بغــداد شــرقی، پــروژه افزایــش بازدهــی تولیــد میــدان نفتــی 
ــن  ــه پروژه هــای چی ــی عــراق ازجمل ــن نفت ــون و فعالیت هــای شــرکت CNPC در حــوزه باالدســتی برخــی میادی مجن
در ایــن بــازه بــوده اســت 2. شــرکت های چینــی عــالوه بــر حــوزه اکتشــاف نفــت در زیرســاخت هایی ماننــد نیروگاه هــا، 
کارخانه هــای ســیمان، تاسیســات تصفیــه آب و حتــی ســاخت مــدارس فعــال هســتند کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه 

شــانگهای الکتریــک، شــرکت مصالــح ســاختمانی چیــن و شــرکت نیــروی برق آبــی چیــن اشــاره کــرد.

روابــط عــراق بــا برخــی کشــورهای اروپایــی ازجملــه فرانســه نیــز در حــال توســعه اســت. دو ســفر اخیــر رئیس جمهــور 
فرانســه بــه عــراق به ویــژه حضــور در نشســت منطقــه ای بغــداد بــه عنــوان عالی تریــن مقــام برون منطقــه ای از اهمیــت 
عــراق در سیاســت خارجــی فرانســه حکایــت دارد. عــراق اخیــراً بــا شــرکت توتــال فرانســه بــرای تولیــد روزانــه 2 هــزار و 
600 میلیــون متــر مکعــب گاز قراردادهایــی امضــا کــرده اســت. امضــای قــرارداد بــزرگ 27 میلیــارد دالری ســرمایه گذاری 
فرانســه در بخــش نفــت، گاز و انــرژی خورشــیدی کــه بزرگتریــن قــرارداد عــراق بــا یــک کشــور غربی محســوب می شــود 

در همیــن زمینــه قابل اشــاره اســت3.

طبــق ایــن قــرارداد، فرانســه چهــار پــروژه را در عــراق بــه اجــرا خواهــد گذاشــت. قــرارداد نخســت مربــوط بــه توســعه 
ــرای  ــتغال زایی ب ــی و اش ــنل عراق ــوزش پرس ــکه و آم ــزار بش ــه 210 ه ــد آن ب ــاندن تولی ــاوی و رس ــی ارط ــدان نفت می
شــهروندان ایــن کشــور اســت. قــراداد دوم مربــوط بــه ســاخت مجموعــه گازی بــا ظرفیــت 600 میلیــون متــر مکعــب 
بــرای بهره بــرداری از گاز همــراه در میادیــن نفتــی و کاهــش واردات آن از کشــورهای همســایه و تولیــد روزانــه 12 هــزار 
بشــکه گاز فشــرده، تولیــد 3 هــزار ُتــن گاز مایــع LPG بــرای مصــرف داخلــی و وارد کــردن فنــاوری نویــن اســت. قــرارداد 
ســوم اســتفاده از آب دریــا و قــرارداد چهــارم نیــز ســاخت نیــروگاه خورشــیدی بــرای تولیــد انــرژی بــرق بــا هزینــه کمتــر 

از 45 درصــد از نیروگاه هــای فســیلی و تولیــد یک هــزار مــگاوات بــرق اســت4.

ــا عــراق  عــالوه بــر انگیزه هــای اقتصــادی، فرانســه برخــی اهــداف سیاســی را نیــز از دریچــه گســترش روابــط خــود ب
1 https://www.al-monitor.com/originals/2019/10/iraq-china-india-oil-cons truction.html
2 Calabrese,  John (2019). “china-iraq Relations: Poised for a Quantum Leap?”, available at: https://www.mei.edu/publications/china-iraq-rela-
tions-poised-quantum-leap#_ftn17
3 https://www.aljazeera.com/economy/2021/9/6/frances-total-signs-mega-oil-and-gas-deals-with-iraq
4h t t p s : / / b a g h d a d t o d a y. n e w s / n e w s / 1 6 3 9 7 6 / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 8 % B 8 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A -
%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82
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دنبــال می کنــد. بــا توجــه بــه تمایــل آمریــکا بــرای کاهــش مداخلــه در روندهــای غــرب آســیا، پاریــس بــه دنبــال پــر 
کــردن بخشــی از خــأ احتمالــی اســت. بازیابــی نقــش ســنتی فرانســه در منطقــه از مســیر عــراق قابــل تصــور اســت. 
ازســوی دیگــر فرانســه طــی ســال های اخیــر رقابــت خــود بــا ترکیــه را در پرونده هایــی نظیــر لیبــی، ســوریه و مدیترانــه 
شــرقی افزایــش داده اســت. بــا توجــه بــه نفــوذ ترکیــه در مناطــق شــمالی عــراق و اقلیــم کردســتان، فرانســه تمایــل دارد 

بــه گســترش حضــور سیاســی و اقتصــادی خــود در ایــن مناطــق بپــردازد.

بــه هــر روی کنش هــای کالمــی و رفتــاری چــه در عرصــه افــکار عمومــی و چــه از منظــر نخبــگان، احــزاب سیاســی و 
مســئوالن عــراق نشــان می دهــد ایــن کشــور در مســیر تنش زدایــی در سیاســت خارجــی و اولویــت دادن بــه اقتصــاد و 
بازســازی کشــور و ارتقــای جایــگاه خــود بــه عنــوان کانونــی بــرای همکاری هــای منطقــه ای قــرار دارد. برداشــت محــوری 
در عــراق ایــن اســت کــه ازجملــه مهم تریــن عوامــل ناکامــی ایــن کشــور در بهبــود شــرایط اقتصــادی، قــرار گرفتــن در 
کانــون منازعــات منطقــه ای میــان بازیگــران مختلــف اســت. از ایــن منظــر، تصاعــد تنش هــا میــان ایــران و دولت هــای 
عربــی منطقــه از یک ســو و ایــران و آمریــکا ازســوی دیگــر تأثیــر منفــی بــر اوضــاع عــراق گذاشــته و ایــن کشــور را از 
پیمــودن مســیر توســعه بازداشــته اســت. بنابرایــن راهــکار در اتخــاذ رویکــرد موازنــه مثبــت در سیاســت خارجــی و ترغیــب 
ــه مســیرهای تأمیــن نیازهــای اقتصــادی اســت.  ــه ســرمایه گذاری های اقتصــادی و تنوع بخشــی ب بازیگــران مختلــف ب
هرچنــد کــه بــا توجــه بــه منافــع متنــوع بازیگــران، ایــن مســیر بــرای عــراق چنــدان همــوار نیســت و ماننــد نــوع مواجهــه 

آمریــکا بــا قــرارداد 20 ســاله عــراق بــا چیــن، می توانــد تبعاتــی بــرای دولــت مرکــزی در بغــداد داشــته باشــد.

ب( ایران و عراق: مسیر طی شده، چالش ها و فرصت ها، احتماالت آینده

1- مسیر طی شده

ــط  ــه رواب ــد ک ــان می دهن ــی نش ــوالت تاریخ ــود. تح ــوب می ش ــران محس ــایگان ای ــن همس ــی از مهم تری ــراق یک ع
ــه  ــاله )68-1360( ازجمل ــت س ــی هش ــگ تحمیل ــاید جن ــه ش ــت ک ــته اس ــیاری داش ــای بس ــراز و فروده ــور ف دو کش
ــکا در  ــه آمری ــس از حمل ــراق پ ــی ع ــام سیاس ــقوط نظ ــا س ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــوده باش ــن دوران آن ب منازعه آمیزتری
ــط تهران-بغــداد در مســیر توســعه  ــن کشــور، رواب ــر آرای عمومــی در ای ــی ب ــد مبتن ســال 2003 و اســتقرار نظــام جدی
ــوالت  ــراق و تح ــا ع ــط ب ــر، رواب ــه اخی ــدوداً دو ده ــی ح ــه ط ــه ای ک ــت؛ به گون ــرار گرف ــه ق ــای همه جانب همکاری ه

ــران داشــته اســت. ــی ای ــع مل ــا مناف ــل توجهــی ب ــن کشــور نســبت قاب ــی ای داخل

از منظــر فرهنگــی و مذهبــی، روابــط دو کشــور طــی ســال های اخیــر گســترش داشــته اســت. به صــورت کلی گردشــگری 
ــراث فرهنگــی،  ــران و عــراق دارد. براســاس آمارهــای وزارت می ــط ای ــل توجهــی در رواب ــی و ســالمت ســهم قاب مذهب
گردشــگری و صنایــع دســتی در ســال 1398 بیشــترین میــزان گردشــگر ورودی بــه ایــران از مبــدأ عــراق بــوده اســت. در 
ایــن ســال 35.8 درصــد از کل گردشــگران واردشــده بــه ایــران از مبــدأ عــراق بودنــد کــه تعــداد آن هــا بالــغ بــر 3 میلیــون 
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و 100 هــزار نفــر اســت1. ایــن تعــداد طبیعتــاً در ســه بخــش اصلــی گردشــگری زیارتــی، ســیاحتی و ســالمت در ایــران 
حضــور یافتنــد. از ایــران نیــز مهم تریــن بخــش گردشــگران خروجــی بــه مقصــد عــراق بــرای زیــارت عتبــات عالیــات 
بــوده کــه البتــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا ایــن میــزان کاهــش قابــل توجهــی داشــته اســت. بــا ایــن حــال، مراســم اربعین 

طــی ســال های اخیــر از نمونه هــای روشــن روابــط فرهنگــی و مذهبــی ایــران و عــراق در ســطح عمومــی اســت.

از منظــر اقتصــادی بــا اســتقرار نظــام سیاســی جدیــد در عــراق، روابــط دوجانبــه روبــه گســترش بــوده اســت. عــراق طــی 
ســال های اخیــر عمومــاً پــس از چیــن دومیــن مقصــد صادراتــی بــرای ایــران بــوده اســت.

جدول 4: صادرات/واردات غیر نفتی )به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و بدون محاسبه تجارت چمدانی( 

ایران به/از عراق

درصد از کل تراز تجاری )میلیون دالر(واردات )میلیون دالر(صادرات )میلیون دالر(سال
صادرات )ارزش(

905179124505515.32
91633783625419.46
92602870595819.11
93648561642417.74
94622550617517.45
95613259607313.92
96655590646513.95
97896159890220.32
22-موجود نیست988992
997431134729721.32

 )منبع: گمرک(

جــدول بــاال نشــان می دهــد کــه ســهم مهمــی از تجــارت خارجــی ایــران طــی یــک دهــه گذشــته صــادرات بــه عــراق 
وده اســت. همچنیــن براســاس آمارهــای اولیــه گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران، صــادرات ایــران بــه عــراق طــی هفــت 
ماهــه نخســت ســال 1400 حــدود 5.48 میلیــارد دالر بــوده اســت2. بــه عبــارت دیگــر میانگیــن صــادرات ماهانــه ایــران 
بــه عــراق در هفــت ماهــه نخســت ســال 1400 بیــش از 780 میلیــون دالر بــوده کــه بــا توجــه بــه ادوار گذشــته، عــدد 
قابــل توجهــی محســوب می شــود. مقایســه میــزان صــادرات ایــران بــه عــراق و دیگــر همســایگان، اهمیــت ایــن کشــور 
در تجــارت خارجــی ایــران را نشــان می دهــد. زیــرا صــادرات بــه عــراق بــا فاصلــه باالتــر از کشــورهایی ماننــد امــارات 
متحــده عربــی و افغانســتان قــرار گرفتــه اســت؛ به گونــه ای کــه ســال گذشــته بیــش از 21 درصــد از صــادرات کشــور 

1 سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی )1398(. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، قابل دسترسی در:

 https://www.mcth.ir/documents/EntryId/79

2 آمار صادرات به تفکیک کشورهای طرف معامله، گمرک جمهوری اسالمی ایران، قابل دسترس در:

 https://www.irica.ir/general_content/2037065/2037065.htm
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صرفــًا بــه عــراق بــوده اســت. ایــن عــدد البتــه بــه غیــر از صــادرات گاز و بــرق، حــوزه گردشــگری، صــادرات خدمــات 
فنــی و مهندســی و تجــارت چمدانــی اســت.

ایــران طــی ســال های اخیــر عــالوه بــر صــادرات کاال، صــادرات گاز نیــز بــه عــراق داشــته اســت. دو قــرارداد 6 ســاله 
ــرای  ــران را ب ــرق عــراق در ســال های 1392 و 1394 منعقــد شــده کــه گاز ای ــران و وزارت ب ــی گاز ای بیــن شــرکت مل
تولیــد بــرق بــه نیروگاه هــای »المنصوریــه«، »القــدس« و »الصــدر« بغــداد و نیــروگاه »شــط البصــره« منتقــل می کنــد. 
ــه  ــورت گرفت ــلمچه-بصره ص ــهر-بغداد و ش ــیر نفت ش ــراق از دو مس ــه ع ــران ب ــادرات گاز ای ــر ص ــال های اخی ــی س ط
اســت1. خــط شــلمچه-بصره ظرفیــت روزانــه 50 میلیــون متــر مکعــب انتقــال گاز دارد2. ایــران در ســال 1397 بــه صــورت 
میانگیــن، روزانــه بیــش از 13 میلیــون متــر مکعــب گاز بــه عــراق صــادر کــرد. شــهریورماه 1400 امــا صــادرات گاز ایــران 
بــه عــراق بــا کاهــش شــدیدی روبــه رو شــد و از 49 بــه 8 میلیــون متــر مکعــب در روز رســید کــه بــه معنــای کاهــش 5 

هــزار و 500 مگاواتــی بــرق عــراق بــود3.

عــالوه بــر گاز، صــادرات بــرق بــه عــراق نیــز طــی ســال های گذشــته در دســتور کار ایــران قــرار داشــته اســت. صــادرات 
ــا حــدود 5 هــزار مــگاوات آغــاز شــد. در مجمــوع 2 هــزار و 800 مــگاوات از  ــه عــراق در ســال 1389 ب ــران ب ــرق ای ب
بــرق عــراق بــه وســیله گاز وارداتــی ایــران تأمیــن میشــود و یک هــزار و 200 مــگاوات نیــز بــرق بــه صــورت مســتقیم 
ــد.  ــرای فصــل تابســتان اســت کــه نیــاز بــرق در عــراق افزایــش می یاب ــه عــراق صــادر می شــود. البتــه ایــن عــدد ب ب
بنابرایــن عــراق بیــن 4 تــا 4 هــزار و 200 مــگاوات از بــرق خــود را از طریــق ایــران تأمیــن می کنــد. اواخــر خــرداد 1400 
امــا بــر اثــر حملــه تروریســتی بــه خــط انتقــال بــرق ایــران بــه عــراق در اســتان دیالــی، میــزان بــرق صادراتــی ایــران از 

ایــن مســیر تقریبــاً بــه صفــر رســید4. 

ــا عــراق داشــته و  ــط مناســبی ب ــر رواب ــز طــی ســال های اخی ــی و مهندســی نی ــران در بخــش صــادرات خدمــات فن ای
ــاخت  ــه س ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه ازجمل ــد ک ــش بردن ــور پی ــن کش ــددی را در ای ــای متع ــی پروژه ه ــرکت های ایران ش
مجموعــه ورزشــی الــزوراء بــا ظرفیــت 12 هــزار و 500 نفــر و مجموعــه اســتادیوم المپیــک التاجیــات، ســاخت مجتمــع 
مســکونی یک هــزار و 920 واحــدی عامریــه، پــروژه مجموعــه آموزشــگاهی فــرودگاه بغــداد، پــروژه تصفیهخانــه آب و خط 
انتقــال الناصریــه و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 3 هــزار مگاواتــی رمیلــه عــراق اشــاره کــرد. البتــه بــا اشــغال بخش هایــی 
از خــاک عــراق ازســوی گــروه تروریســتی داعــش، رونــد پیشــرفت پروژه هــا متوقــف شــد کــه از ســال 2018 بــه بعــد 

ــد تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام در ایــن کشــور کلیــد خــورده اســت. و پــس از بهبــود شــرایط امنیتــی در عــراق، رون

1 https://www.nigc.ir/index.aspx?&siteid=1&pageid=129&newsview=2084
2 https://www.nigc.ir/index.aspx?&siteid=1&pageid=170&newsview=522
3 www.irna.ir/news/84456987/
4 http://news.moe.gov.ir/News-Lis t/63952
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2- چالش ها و فرصت ها

روابــط اقتصــادی ایــران و عــراق بــه دالیــل گوناگــون واجــد پیچیدگی هــای بســیاری اســت کــه ریشــه  و خاســتگاه غیــر 
ــان تهــران و  ــط اقتصــادی دوجانبــه می ــارت دیگــر ظرافت هــا و پیچیدگی هــای رواب ــه عب اقتصــادی و اقتصــادی دارد. ب
بغــداد هــم متأثــر از مؤلفه هــای غیــر اقتصــادی اســت و هــم متأثــر از عوامــل اقتصــادی. مؤلفه هــای غیــر اقتصــادی ایــن 

اثرگــذاری را بایــد در حوزه هــای فرهنگــی، مذهبــی و سیاســی بررســی کــرد.

از منظــر فرهنگــی و مذهبــی دو کشــور اگرچــه اشــتراکات بســیاری دارنــد، بعضــاً افتراقاتــی نیــز وجــود دارد کــه نمونــه 
روشــن آن در نحــوه مواجهــه مکاتــب فقهــی قــم و نجــف بــا مســئله حکمرانــی و ورود بــه عرصــه سیاســت در جامعــه 
قابــل مشــاهده اســت. موضوعــی کــه بعضــاً و بــه دلیــل انتقــادات هرکــدام از دو طــرف بــه ســطح رســانه ها نیــز کشــیده 
شــده اســت. عــالوه بــر اینگونــه اختــالف نظرهــای فقهــی کــه البتــه پیشــینه بســیاری دارد، در عرصــه عمومــی نیــز بــه 
ــال  ــین در ح ــتان های شیعه نش ــی در اس ــراق حت ــه ع ــه در جامع ــه و عرب گرایان ــای ملی گرایان ــد انگاره ه ــر می رس نظ
پیشــی گرفتــن از انگاره هــای مذهبــی اســت کــه می توانــد باعــث تقویــت گرایشــات مردمــی بــه ســمت رقبــای عــرب 
ایــران در منطقــه شــود. نمــود ایــن وضعیــت در انتخابــات پارلمانــی اخیــر عــراق مشــاهده می شــود کــه از میــان تعــداد 
ــذاری  ــا در نام گ ــب آن ه ــتند و غال ــن اســالمی داش ــی از فهرســت ها عناوی ــداد کم ــی، تع ــاالی فهرســت های انتخابات ب
ــی  ــای پیش انتخابات ــی رقابت ه ــه روندپژوه ــر اینک ــالوه ب ــد. ع ــد کردن ــن« تأکی ــراق« و »الوط ــات »الع ــر کلم ــود ب خ
ــروه  ــردو گ ــت و ه ــته نیس ــد گذش ــی مانن ــگری های سیاس ــی کنش ــویه های مذهب ــه س ــد ک ــان می ده ــراق نش در ع
ــد صدری هــا  ــی مانن ــی جریان های ــد. حت ــد دارن ــی تأکی ــر معیارهــای مل ــی بیشــتر ب ــدگان و نامزدهــای انتخابات رأی دهن
کــه پیشــینه و ســویه های مذهبــی کنشــگری های آن هــا برجســته اســت، در فضــای رســانه ای از شــعارهای ملی گرایانــه 

ــد. ــره می برن به

بخــش دیگــری از پیچیدگی هــای روابــط تهــران و بغــداد بــه تخریــب وجهــه ایــران در جامعــه عــراق طــی ســال های 
ــن  ــی و هــم در عرصــه رســمی ای ــز مطــرح شــد، هــم در عرصــه عموم ــر نی ــه پیش ت ــردد. همانطــور ک ــر بازمی گ اخی
ــع  ــگاره ذهنــی وجــود دارد کــه منازعــه ایــران و آمریــکا و رقابــت منفــی ایــران و عربســتان در منطقــه ازجملــه موان ان
توســعه و بازســازی عــراق اســت. امــا عــالوه بــر ایــن، برداشــت حداقــل بخشــی از افــکار عمومــی در عــراق ایــن اســت 
ــی و مشــکالت  ــل فســاد، بی قانون ــت کــرده کــه دلی ــی حمای ــران طــی ســال های گذشــته از احــزاب و گروه های کــه ای
مختلــف معیشــتی و خدماتــی در ایــن کشــور بوده انــد. اگرچــه در تحلیــل چنیــن وضعیتــی نبایــد از اقدامــات رســانه ای 
تخریب گرانــه برخــی از رقبــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای گذشــت، امــا یکــی از دالیــل شــعارهای بخشــی از معترضــان 

ــد در چنیــن برداشــتی رهگیــری کــرد. ــران در عــراق را بای ضــد سیاســت های ای

بــه صــورت کلــی پایــان ســلطه احــزاب سیاســی در جامعــه عــراق به ویــژه پــس از اعتراضــات اکتبــر 2019 بــه مطالبــه ای 
عمومــی بــه ویــژه در اقلیــم کردســتان و اســتان های شیعه نشــین تبدیــل شــد کــه نتایــج انتخابــات پارلمانــی اخیــر چنیــن 
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برداشــتی را تأییــد می کنــد. فــارغ از میــزان مشــارکت پاییــن مــردم کــه بیانیــه پیــش از انتخابــات مرجعیــت نجــف نیــز 
نتوانســت بــه افزایــش آن منتهــی شــود، کاهــش آرای جریــان حکمــت ملــی وابســته بــه »ســید عمــار حکیــم«، ائتــالف 
النصــر وابســته بــه حیــدر العبــادی، ائتــالف الفتــح بــه رهبــری هــادی العامــری و حــزب اتحادیــه میهنی کردســتان نشــان 
ــه معترضــان  ــو در اقلیــم و نامزدهــای مســتقل و وابســته ب ــر اینکــه جنبــش نســل ن از چنیــن وضعیتــی دارد. عــالوه ب
تشــرینی کــه همگــی منتقــد ســلطه احــزاب ســنتی بودنــد، توانســتند کرســی های قابــل توجهــی بــه دســت آوردنــد. بــه 
عبــارت دیگــر بــرای نخســتین بــار پــس از ســال 2003، گروه هایــی وارد پارلمــان عــراق شــده اند کــه خــارج از ســلطه 
احــزاب ســنتی ایــن کشــور هســتند؛ هرچنــد کــه احتمــال پیوســتن ایــن نامزدهــا بــه ائتالف هــای سیاســی اصلــی پــس 

از تشــکیل پارلمــان وجــود دارد.

بــه هــرروی افــول اقبــال عمومــی بــه احــزاب و گروه هــای سیاســی کــه پایــگاه ســنتی نقش آفرینــی ایــران در عــراق 
ــت  ــی حمای ــا تلق ــول ب ــن اف ــه ای ــژه اینک ــد؛ به وی ــط دو کشــور باش ــرای رواب ــد چالشــی ب ــوند، می توان محســوب می ش
ایــران از احــزاب ســنتی کــه مســئول اوضــاع نابه ســامان عــراق دانســته می شــوند، همــراه شــده اســت. البتــه اعتراضــات 
ــد  ــدا مانن ــران کــه ابت ــه عــراق آشــنا کــرد. ای ــد جامع ــا برخــی واقعیت هــای جدی ــا حــدودی تهــران را ب ســال 2019 ت
ــود،  ــر شــده ب ــن اعتراضــات غافلگی ــی و خارجــی تحــوالت عــراق، از ظهــور و گســترش ای بســیاری از بازیگــران داخل
توانســت تــا حــدودی خــود را بــا وضعیــت جدیــد انطبــاق دهــد. همراهــی تهــران بــا نخســت وزیری مصطفــی الکاظمــی 
ــا  ــران ب ــاق ته ــا وی، محصــول انطب ــران ب ــی ای ــران داخل ــر رابطــه مناســب بخشــی از تصمیم گی ــوان عــالوه ب را می ت
وضعیــت جدیــد در عــراق دانســت. موافقتــی کــه بی ارتبــاط بــا رویــداد تــرور فــرودگاه بغــداد در دی مــاه 1398 نیــز نبــود. 
البتــه نقــش رســانه ای و میدانــی رقبــا و عناصــر ضــد ایرانــی آن هــا نیــز قابــل کتمــان نیســت. اینکــه ســاعتی پــس از 
تــرور یــک فعــال مدنــی در کربــال یــا بصــره، فضــای مجــازی عــراق ســویه های رادیــکال ضــد ایرانــی می گیــرد و در 
مــدت کمــی حملــه بــه کنســولگری ایــران اتفــاق می افتــد، چنــدان عــادی بــه نظــر نمی رســد. در نقطــه مقابــل هــم امــا 
تقریبــاً هیچ گونــه پیوســت رســانه ای ازســوی ایــران در عــراق مشــاهده نمی شــود و تهــران در عرصــه دیپلماســی عمومــی 
در عــراق نــه واجــد نــوآوری اســت و نــه توانســته بــا گروه هایــی کــه بــه تازگــی پــا بــه عرصــه سیاســت ایــن کشــور 
گذاشــته اند، ارتبــاط مؤثــری برقــرار کنــد. بــه همیــن دلیــل بــه نظــر می رســد ایــران نبایــد ماننــد دو دهــه گذشــته همــه 
تخــم مرغ هــای خــود را در ســبد سیاســتمداران و احــزاب ســنتی عراقــی قــرار دهــد. به ویــژه اینکــه اینگونــه انگاره هــای 
ذهنــی در افــکار عمومــی عــراق )فــارغ از میــزان اعتبــار آن هــا( کــه انتخابــات اخیــر نشــان داد بــه ســطح ظهــور و بــروز 
ــرات  ــران و عــراق تأثی ــر همکاری هــای اقتصــادی ای ــد ب ــی رســیده و وارد عرصــه کنشــگری شــده اســت، می توان عمل

منفــی بگــذارد.

ــه  ــراق ب ــران و ع ــادی ای ــط اقتص ــد، رواب ــادی دارن ــر اقتص ــتگاه غی ــه خاس ــی ک ــا و پیچیدگی های ــر چالش ه ــالوه ب ع
خــودی خــود واجــد برخــی فرصت هــا و چالش هاســت. همانطــور کــه پیش تــر نیــز مطــرح شــد، عــراق طــی ســه ســال 
اخیــر بیــش از یک پنجــم صــادرات ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن در دوره موســوم بــه کارزار فشــار 
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ــژه  ــران در نظــر گرفتــه می شــد. به وی ــوان راه تنفــس اقتصــاد ای ــه عن ــز، عــراق همــواره ب ــت ترامــپ نی حداکثــری دول
اینکــه در همیــن بــازه زمانــی، آمریــکا معافیت هــای تحریمــی بــرای واردات بــرق و گاز عــراق از ایــران را تمدیــد کــرد؛ 

هرچنــد کــه تــا حــدودی از پرداخــت هزینــه آن بــه ایــران از ســوی عــراق جلوگیــری کــرد.

ــی و  ــای مذهب ــی از قرابت ه ــار دارد، ناش ــراق در اختی ــه ع ــادرات ب ــران در ص ــه ای ــی ک ــی از فرصت های ــا بخش طبیعت
ویژگــی همســایگی اســت. روابــط تجــار و فعــاالن بخــش خصوصــی ایــران بــا اقلیــم کردســتان و همچنیــن اســتان های 
شیعه نشــین عــراق از دهه هــای گذشــته گســترده بــوده و بــه همیــن دلیــل آشــنایی قابــل توجهــی بــا ویژگی هــای بــازار 
ــه  ــه عــراق و دسترســی ب ــان وجــود دارد. رفــت و آمــد آســان تجــار و فعــاالن بخــش خصوصــی ب ــرای ایرانی عــراق ب
بازارهــای ایــن کشــور مزیــت مهمــی بــرای صادرکننــدگان ایرانــی محســوب می شــود. عــراق دارای جمعیــت جــوان و 
ــازه  ــا ب ــه نظــر می رســد حداقــل ت رو بــه رشــدی اســت کــه تقریبــاً یــک کشــور مصرف کننــده محســوب می شــود و ب
ــران  ــرای ای ــن یــک فرصــت ب ــد و ای ــی بمان ــی باق ــده کاالهــای واردات میان مــدت در بســیاری از عرصه هــا مصرف کنن

اســت.

ــه  ــل توج ــت قاب ــا جمعی ــی ب ــازار مصرف ــک ب ــت ی ــته از فرص ــدودی توانس ــه تاح ــر اگرچ ــال های اخی ــران در س ته
ــد  ــراق نیازمن ــال ع ــران در قب ــادی ای ــت های اقتص ــد سیاس ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد ام ــتفاده کن ــود اس ــایگی خ در همس
به روزرســانی و حتــی بازنگــری اســت. ایــن به روزرســانی راهبردهــای صــادرات بــه یــک پیش زمینــه اساســی نیــاز دارد: 
حفــظ بازارهــای صادراتــی بــرای یــک دوره طوالنی مــدت و داشــتن یــک روابــط پایــدار و باثبــات بــه تحقیقــات مســتمر 
ــوع کاال، کیفیــت و زمــان  ــد ن و جامعــی در حــوزه مخاطب شناســی و ذائقه ســنجی وابســته اســت کــه بخش هایــی مانن
تولیــد، نام گــذاری و برندینــگ، تبلیغــات، وضعیــت رقبــا، توزیــع و خدمــات پــس از فــروش را شــامل می شــود. بــه همیــن 
دلیــل نهادهــای مدیریتکننــده صــادرات ایــران بــه عــراق ازجملــه ســازمان توســعه تجــارت، رایزن هــای بازرگانــی ایــران 
در عــراق، اتــاق مشــترک بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران و عــراق، ســتاد توســعه روابــط اقتصــادی ایــران 
بــا عــراق و ســایر نهادهــای دولتــی و خصوصــی بایــد بــه مســئله تحقیقــات بــازار اهمیــت دهنــد. حضــور مســتقیم در 
ســطح خــرد بــازار عــراق ماننــد ایجــاد فروشــگاه های عرضــه مســتقیم محصــوالت ایرانــی می توانــد بــه شــناخت متقابــل 

تولیدکننــده ایرانــی و مصرف کننــده عراقــی کمــک کنــد.

ــت.  ــی اس ــراق، تنوع بخش ــه ع ــی ب ــای کالن صادرات ــری در راهبرده ــرای بازنگ ــروری ب ــای ض ــتین مؤلفه ه از نخس
هم اکنــون بیشــتر کاالهایــی کــه بــه عــراق صــادر می شــوند در زمــره محصــوالت غذایــی و بهداشــتی هســتند. اگرچــه 
ــه،  ــه نظــر می رســد صــادرات کاالهــای فناوران ــه صــادرات ماشــین آالت کشــاورزی نیــز اشــاره کــرد، امــا ب ــوان ب می ت
صنعتــی، دارو و مــوارد مشــابه کــه جایــگاه چندانــی در ســبد صادراتــی ایــران بــه عــراق نــدارد، هــم ثبــات بیشــتری دارد 
و هــم درآمــد باالتــری نصیــب کشــور می کنــد. ضمــن اینکــه صــادرات کاالهــای متنــوع بــه عــراق و فاصلــه گرفتــن از 
صــادرات صــرف کاالهــای ســنتی، می توانــد بهــره وری تولیــد و کیفیــت کاالی تولیدکننــده ایرانــی را ارتقــا دهــد. زیــرا 
بــازار عــراق، بــازاری رقابتــی محســوب می شــود کــه واردکننــده انــواع کاالهــای مصرفــی از چیــن، ترکیــه، امــارات، هنــد 
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و کشــورهای اروپایــی اســت. تنوع بخشــی بــه کاالهــای صادراتــی و توجــه بــه صــادرات محصــوالت فناورانــه و صنعتــی 
ــازار و  ــم ب ــه در تنظی ــراق ازجمل ــت ع ــرات در سیاســت های اقتصــادی دول ــی تغیی ــران را از برخ ــد ای ــدودی می توان تاح

کنتــرل واردات کــه بیشــتر در حــوزه مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی مشــاهده می شــود، مصــون نگــه دارد.

در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی نیــز بــازار عــراق واجــد ظرفیت هــای مناســبی اســت. به ویــژه اینکــه بــا بهبــود 
شــرایط امنیتــی و افزایــش درآمدهــای نفتــی ایــن کشــور نســبت بــه ســال  2019 و نیمــه نخســت ســال 2020، رونــد 
ــی  ــرای شــرکت های ایران ــی ب ــن مســئله فرصت ــت. ای ــد گرف ــام ســرعت خواه ــای نیمه تم ــل پروژه ه بازســازی و تکمی
اســت و می توانــد نتایــج مثبتــی بــه دنبــال داشــته باشــد. گســترش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی، عــالوه بــر اینکــه 
در تنوع بخشــی بــه روابــط اقتصــادی تهــران و بغــداد اثــرات مثبتــی خواهــد داشــت، می توانــد ارزآوری بــرای کشــور را 
افزایــش داده و همچنیــن مشــکالت اقتصــادی شــرکت های داخلــی را کاهــش دهــد. تقویــت تــوان رقابتــی شــرکت های 
ــی در عــراق  ــی و مهندســی ایران ــت شــرکت های فن ــود. فعالی ــازار عــراق خواهــد ب ــای حضــور در ب ــز از مزای ــی نی ایران
البتــه بایــد بــا برخــی الزامــات همــراه باشــد. بــه کارگیــری نیــروی کار عراقــی حداقــل در بخشــی از پروژه هــا ازجملــه 
ایــن الزامــات اســت کــه هــم باعــث تمایــل طــرف مقابــل بــه تــداوم فعالیــت شــرکت های ایرانــی در عــراق می شــود 
و هــم دســتاوردهای فرهنگــی و رســانه ای دارد؛ بــه شــرط آنکــه محتواهــای مؤثــر و جــذاب رســانه ای از آن تولیــد و در 

شــبکه های مجــازی عــراق منتشــر شــود.

ــه ای از  ــل مجموع ــه دلی ــراق ب ــران و ع ــی دارد. ای ــای فراوان ــه ظرفیت ه ــت ک ــی اس ــه بخش های ــز ازجمل ــات نی خدم
اشــتراکات مذهبــی می تواننــد همکاری هــای خــود در ایــن عرصــه را افزایــش دهنــد کــه عــالوه بــر گردشــگری زیارتــی، 
گردشــگری ســالمت نیــز بایــد مــورد توجــه باشــد. تــوان پزشــکی ایــران و بُعــد مســافت، جذابیت هــای بســیاری بــرای 
حضــور عراقی هــا در ایــران دارد. شــهر شــیراز در ایــران ازجملــه نمونه هــای موفــق جــذب گردشــگر ســالمت از عــراق 
ــراق اســت. ــا ع ــرز ب ــژه اســتان های هم م ــه ســایر اســتان ها، به وی ــل تســری ب ــه الگــوی آن قاب محســوب می شــود ک

ــران اســت.  ــه ســود ای ــه ب ــراز تجــاری یک طرف ــراق، ت ــا ع ــران ب ــط اقتصــادی ای ــای رواب ــن چالش ه یکــی از مهم تری
آنچنــان کــه در جــدول شــماره چهــار آمــده، صــادرات ســاالنه عــراق بــه ایــران طــی یــک دهــه اخیــر زیــر 150 میلیــون 
دالر بــوده اســت. ســال گذشــته تــراز تجــاری ایــران و عــراق تقریبــًا بــه انــدازه میــزان صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور 
بــود. البتــه بخشــی از ایــن ناتــرازی شــدید بــه ایــن دلیــل اســت کــه اصلی تریــن کاالی صادراتــی عــراق نفــت بــوده کــه 
ایــران خــود ازجملــه تولیدکننــدگان آن محســوب می شــود. عامــل دیگــر هــم بــه اقتصــاد مصرفــی عــراق بازمی گــردد. 
عــراق تــراز تجــاری خــود بــا ســایر کشــورها را بــا صــادرات نفــت بهبــود می بخشــد کــه ایــن امــکان تاحــدود زیــادی 
در روابــط بــا ایــران ممکــن نیســت. بنابرایــن بخشــی از عــدم تعــادل در تــراز تجــاری میــان دو کشــور محصــول چنیــن 
عوامــل طبیعــی اســت. امــا بــه نظــر می رســد قســمتی از اعــداد و ارقــام فعلــی در تجــارت دو کشــور قابــل اصــالح باشــد 
و ایــران می توانــد بــا اتخــاذ گام هایــی ضمــن تعادل بخشــی نســبی بــه تــراز تجــاری خــود بــا عــراق، طــرف مقابــل را 

بــرای تــداوم ایــن روابــط اقتصــادی ترغیــب کنــد.
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ازجملــه ایــن اقدامــات سیاســت تولیــد مشــترک بــا عــراق اســت. برایــن اســاس طــرف ایرانــی می توانــد بــا همــکاری 
ــد  ــه تولی ــره ب ــروی کار و غی ــد، نی ــد تولی ــز، فرآین ــه، تجهی ــواد اولی ــن م ــرمایه گذاری، تأمی ــی در س ــک شــرکت عراق ی
مشــترک یــک کاال اقــدام کنــد. ایــن اقــدام، ضمــن وابســتگی متقابــل میــان اقتصادهــای دو کشــور، طــرف عراقــی را 
بــه تقویــت روابــط اقتصــادی بــا ایــران تشــویق کــرده و باعــث ثبــات در ســبد صادراتــی ایــران می شــود. اقــدام دیگــر 
تأمیــن کاال و نیازهــای داخلــی از طریــق ترانزیــت کاال از مســیر عــراق اســت. فعــاالن اقتصــادی عــراق بــا توجــه بــه 
ــه رو هســتند، می تواننــد کاالی مــورد نیــاز  ــا آن روب ــا محدودیت هایــی کــه فعــاالن اقتصــادی ایــران ب عــدم مواجهــه ب

ــد. ــا کن ــب عراقی ه ــی نصی ــای ترانزیت ــد درآمده ــه می توان ــد ک ــل دهن ــداری و تحوی ــی را خری ــده ایران واردکنن

ایــران بــرای توســعه روابــط اقتصــادی خــود بــا عــراق، نیــاز بــه حمایــت بیشــتر از بخــش خصوصــی دارد. طــی ســال های 
ــه نســبتاً ناموفقــی در  ــه موفقــی در صــادرات بخــش خصوصــی و تجرب ــران تجرب ــکا از برجــام، ای ــس از خــروج آمری پ
ــر عهــده  ــه عبــارت دیگــر آن بخشــی از صــادرات کاال و خدمــات کــه ب ــه عــراق داشــت. ب صــادرات بخــش دولتــی ب
بخــش خصوصــی ایــران بــود بــا وجــود مواجهــه بــا برخــی محدودیت هــا تــداوم یافــت و صــادرات ایــن بخــش دچــار 
ــا وجــود اعمــال معافیت هــای تحریمــی  ــود، ب ــرق و گاز ب کاهــش شــدید نشــد. امــا در بخــش دولتــی کــه صــادرات ب
ــرق ایــران محســوب می شــد، تهــران در دریافــت مطالبــات خــود  ــه گاز و ب ــاز شــدید عــراق ب آمریــکا کــه ناشــی از نی
مشــکالت بســیاری داشــت. بــه همیــن دلیــل ســفرهای متعــدد مســئوالن ایرانــی بــرای دریافــت حــدود 6 میلیــارد دالر 
مطالبــات ناشــی از فــروش بــرق و گاز بــه عــراق طــی ســال های اخیــر دســتاورد چندانــی نداشــته و ایــران در دریافــت 

ایــن مطالبــات بــا دینــار عراقــی نیــز بــه دلیــل عــدم همراهــی دولــت ایــن کشــور موفــق نبــوده اســت.

ــه بســتری  ــد ب ــران و عــراق، پرونده هــا و موضوعــات حل نشــده متعــددی وجــود دارد کــه هرکــدام می توان ــط ای در رواب
بــرای تضعیــف همکاری هــا منجــر شــود. مســئله آب و برداشــت از رودهــای مشــترک، الیروبــی ارونــد و تعییــن خــط 
القعــر در ایــن رودخانــه، مطالبــات ایــران از فــروش بــرق و گاز بــه عــراق، تکمیــل احــداث مســیر ریلــی شــلمچه-بصره 
ــای  ــا تالش ه ــل آن ه ــل و فص ــرای ح ــی ب ــه در برهه های ــه اگرچ ــت ک ــده اس ــای حل نش ــن پرونده ه ــی از ای بخش

بســیاری صــورت گرفــت، امــا بــه نظــر می رســد مســیر تفاهــم دربــاره آن هــا همــوار نیســت.

ــتیابی  ــدف دس ــد ه ــان می ده ــراق نش ــران و ع ــادی ای ــط اقتص ــود در رواب ــای موج ــا و چالش ه ــوع فرصت ه در مجم
ــت از  ــت ها، حمای ــی سیاس ــری در برخ ــه بازنگ ــا ب ــت؛ ام ــترس نیس ــدان دور از دس ــارد دالری چن ــارت 20 میلی ــه تج ب
شــرکت های خصوصــی، حــذف بروکراســی اداری در تجــارت دوجانبــه و توســعه همکاری هــای بانکــی و گمرکــی نیــاز 
دارد. اینکــه دولــت عــراق تــا چــه میــزان بــرای چنیــن آینــده ای آمادگــی دارد، عــالوه بــر راهبردهــا و سیاســت های ایــران 

در مواجهــه بــا ایــن کشــور، منــوط بــه برخــی تحــوالت داخلــی و منطقــه ای خواهــد بــود.
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3- احتماالت آینده

آینــده روابــط اقتصــادی ایــران و عــراق عــالوه بــر اینکــه بــه راهبردهــا و سیاســت های ایــران بســتگی دارد کــه در بخــش 
پیشــین مــورد اشــاره واقــع شــد، بــه تحــوالت داخلــی عــراق و شــرایط منطقــه ای نیــز وابســته اســت. وضعیــت نیروهــای 
ــد  ــه ای مانن ــای منطق ــا رقب ــران ب ــت ای ــن کشــور، ســمت و ســوی رقاب ــده ای ــت آین ــدی دول سیاســی عــراق، صورت بن
ــکا از عــراق و ورود  ــد و روندهــای ناشــی از خــروج آمری ــروژه شــام جدی ــازار عــراق، پیشــبرد پ ترکیــه و عربســتان در ب
بازیگرانــی ماننــد چیــن و روســیه ازجملــه ایــن عوامــل اســت. در ایــن چارچــوب تــالش می شــود بــه اختصــار برخــی از 

احتمــاالت آینــده دربــاره روندهــای فعلــی مؤثــر بــر روابــط اقتصــادی ایــران و عــراق مــورد اشــاره قــرار گیــرد:

1- تکثــر، تلــّون و چندگانگــی در سیاســت داخلــی عــراق تــداوم خواهــد داشــت و حتــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــه 
دالیلــی ازجملــه جانشــینی مرجعیــت، مســئله حصــر ســالح و انحــالل گروه هــای مقاومــت یــا ادغــام در حشدالشــعبی و 
برخــی تمایــالت بــرای ایجــاد اقلیم هــای شــیعه و ســنی در جنــوب و غــرب عــراق بــر شــکاف ها افــزوده شــود. همچنــان 
کــه از نتایــج انتخابــات مشــخص اســت، نارضایتــی از نظــام سیاســی حاکــم، تکثــر و محلــی شــدن سیاســت و مرجعیــت 
شــبکه های مجــازی فزاینــده اســت. ایــران نیــاز بــه تکمیــل سیاســت کالن خــود در عــراق بــا خرده سیاســت هایی دارد 
کــه ایــن تکثــر و ســیالیت را پوشــش دهــد. مشــکالت ایــران بــرای ایجــاد انســجام میــان گروه هــای شــیعی نیــز فزاینــده 
خواهــد بــود. شــکاف میــان صــدر و مالکــی و اختالفــات اخیــر در بدنــه حامیــان ائتــالف فتــح )بــه رهبــری هــادی عامری( 
ــا نخســت وزیری الکاظمــی و ســپس مماشــات  ــران ب ــی از موافقــت ای ــی برخــی از گروه هــای مقاومــت عراق و نارضایت

تهــران بــا رفتارهــای وی، حاکــی از مســیر ناهمــوار آینــده اســت.

2- ازجملــه روندهایــی کــه بــدون تأثیــر چندانــی از انتخــاب یــک نخســت وزیر نزدیــک بــه یــا دور از ایــران در عــراق 
پیــش خواهــد رفــت، توســعه همکاری هــای منطقــه ای و اولویــت جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــرای بازســازی کشــور 
ــی ایــن کشــور  ــه فعل ــه مثبــت و تنش زدایــی عــراق در سیاســت خارجــی، در مرحل ــه رویکــرد موازن ــا توجــه ب اســت. ب
ــای  ــده ای در پروژه ه ــش فزاین ــری نق ــرکت های مص ــون ش ــه هم اکن ــت؛ چه اینک ــده اس ــک ش ــر نزدی ــه اردن و مص ب
عمرانــی عــراق پیــدا کرده انــد. نخســت وزیر آینــده در عــراق، صــدری باشــد یــا حاصــل توافــق بــا گروه هــای مقاومــت، 
مســیر توســعه همــکاری بــا کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس و بازیگــران فرامنطقــه ای ازجملــه چین و فرانســه 

پیمــوده خواهــد شــد. بنابرایــن بــازار آینــده عــراق، رقابتی تــر از امــروز اســت.

3- تجربــه واردات بــرق و گاز از ایــران بــه عراقی هــا نشــان داد عــدم تنــوع در تأمیــن نیازهــای اساســی مشکل زاســت. 
بــه همیــن دلیــل بغــداد بــه دنبــال واردات بــرق از ترکیــه، عربســتان و برخــی دیگــر از کشورهاســت. عــراق احتمــااًل ایــن 
تجربــه را بــه ســایر حوزه هــا تســری خواهــد داد. وزارت بــرق عــراق اخیــراً در بیانیــه ای اعــالم کــرد بــا وجــود توافــق بــا 
ایــران دربــاره تأمیــن 70 میلیــون متــر مکعــب گاز در فصــل تابســتان و 50 میلیــون متــر مکعــب در فصــل زمســتان، حجم 
صــادرات گاز ایــران بــه عــراق هم اکنــون بــه 8.5 میلیــون متــر مکعــب کاهــش یافتــه کــه موجــب کاهــش 3 هــزار و 
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400 مگاواتــی بــرق ایــن کشــور شــده اســت1. ایــران طــی ســال های اخیــر اگرچــه ناگزیــر از فشــار بــه طــرف عراقــی 
بــرای دریافــت مطالبــات خــود بــوده امــا برداشــت بغــداد از رفتــار تهــران در ایــن مســئله، تنوع بخشــی بــه مبــادی واردات 

بــرق و گاز را ســرعت خواهــد بخشــید.

4- نقش آفرینــی سیاســی و حتــی امنیتــی در عــراق طــی ســال های اخیــر نتوانســته آورده هــای اقتصــادی مــورد انتظــاری 
بــرای ایــران ایجــاد کنــد. اگرچــه نمی تــوان کمــک تهــران بــه بغــداد بــرای مبــارزه بــا تروریســم و نقــش آن در بازگشــت 
روابــط اقتصــادی بــه حالــت عــادی را نادیــده گرفــت، امــا تجربــه ناموفــق دریافــت مطالبــات حاصــل از فــروش بــرق 
ــادی  ــای اقتص ــعه همکاری ه ــد توس ــان می ده ــران نش ــا ای ــی ب ــای عراق ــکاری بانک ه ــدم هم ــراق و ع ــه ع و گاز ب
الزامــات خاصــی دارد. هم اکنــون وزارت بــرق عــراق بابــت واردات گاز بیــش از 5 میلیــارد دالر بــه ایــران بدهــکار اســت 
کــه مبلــغ 3 میلیــارد دالر آن در بانــک عراقــی TBI مســدود و حــدود 2 میلیــارد دالر از بدهــی سررسیدشــده وزارت بــرق 
نیــز پرداخــت نشــده اســت. عــالوه بــر این هــا، طــرف عراقــی طبــق قــرارداد بیــش از 1 میلیــارد دالر بــه شــرکت ملــی 
گاز ایــران بابــت جرائــم قــراردادی بدهــکار اســت2. رونــد اجــرای توافــق الیروبــی ارونــد و خــط ریلــی شــلمچه-بصره بــا 
وجــود توافــق رئیس جمهــور پیشــین ایــران در ســفر بــه عــراق نیــز ازجملــه مصادیــق دیگــر ایــن واقعیــت پیش گفتــه 
اســت. بنابرایــن بــرای توســعه روابــط اقتصــادی و ازدســت نــدادن بــازار عــراق، بایــد راهکارهــای مقتضــی درنظــر گرفتــه 

شــود.

5- عربســتان و امــارات درحــال گســترش روابــط خــود بــا عــراق هســتند و احتمــااًل رقابــت ایــران بــا ایــن دو کشــور در 
میان مــدت وارد فــاز اقتصــادی شــود. ریــاض و ابوظبــی کــه طــی ســال های گذشــته فاصلــه خــود بــا سیاســت داخلــی 
ــادی  ــای اقتص ــعه همکاری ه ــتند. توس ــور هس ــن کش ــه ای ــال ورود ب ــج در ح ــه تدری ــد، ب ــرده بودن ــظ ک ــراق را حف ع
ــا عــراق و حمایــت امــارات از برخــی بازیگــران اهــل ســنت )ازجملــه محمــد الحلبوســی کــه در انتخابــات  عربســتان ب
پارلمانــی اخیــر نیــز باالتریــن رأی فــردی در عــراق را بــه دســت آورد(، باعــث افزایــش نقش آفرینــی ایــن کشــورها در 

عــراق خواهــد شــد.

1 https://www.ina.iq/143395--85-.html
2 https://www.nigc.ir/index.aspx?&siteid=1&pageid=129&newsview=14667
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نتیجه گیری

عــراق در اقتصــاد و سیاســت خارجــی ایــران واجــد اهمیــت بســیاری اســت کــه آمــار و ارقــام تجــارت خارجــی کشــور ایــن 
ــه چشــم انداز  ــی کشــور نســبت ب ــه نظــر می رســد شــناخت نظــام تحلیل ــن ب ــا وجــود ای ــت را نشــان می دهــد. ب واقعی
ــد. نوشــتار  ــه همیــن دلیــل ضــروری اســت ایــن شــناخت ارتقــا یاب تحــوالت ایــن کشــور روزآمــد و کارآمــد نیســت. ب
حاضــر تالشــی بــرای تحقــق نســبی ایــن هــدف بــود کــه بــه دو رونــد اساســی در عــراق امــروز یعنــی گام هــای تدریجــی 
ایــن کشــور بــرای بازســازی اقتصــادی و اولویــت تنش زدایــی در سیاســت خارجــی پرداخــت. بخــش دوم ایــن گــزارش 
نیــز بــر چالش هــا و فرصت هــای روابــط اقتصــادی ایــران و عــراق و همچنیــن احتماالتــی دربــاره روندهــای آتــی ایــن 
کشــور تمرکــز داشــت و از منظــر تأمیــن منافــع ملــی تــالش کــرد بــه اختصــار نکاتــی را مــورد اشــاره قــرار دهــد. نکتــه 
ــی،  ــناختی، فرهنگی-مذهب ــون جامعه ش ــاد گوناگ ــه ابع ــرار دارد ک ــی ق ــرض تحوالت ــروز در مع ــراق ام ــه ع ــی اینک پایان
سیاســی-امنیتی و اقتصــادی دارد. بــه همیــن دلیــل تقویــت روابــط اقتصــادی بــا ایــن کشــور و اســتفاده از فرصت هــای 

ــه اســت. ــاد پیش گفت ــدام از ابع ــد پژوهش هــای مســتقل در هرک ــراوان آن، نیازمن ف


