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Abstract 

This article deals with the geopolitical dynamics of Iraqi energy and the following 

political and economic developments in the future. The authors aim to analyze the 

megatrends in Iraq’s energy sector and its geopolitical consequences for Iran in 

the future.  Iraq's strategy for diversifying energy imports, developing renewable 

energy infrastructure, expanding Foreign direct investments (FDI), At the same 

time, US pressure on Iraq to reduce its dependence on gas and electricity imported 

from Iran is one of the most important trends in the future of the country's energy 

market. The article seeks to answer this question: How will the current political 

and economic mega-trends in the Iraqi energy sector affect Iran's position in Iraq? 

The authors argue that the continuation of current Megatrends in Iraq’s energy 

sector will challenge Iran's exclusive geopolitical advantage in Iraq. The research 

method was based on trend analysis. 
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 چکیده
و اقتص  ا ی انانی و  یاس  یت س  و تحوال های ژئوپلیتیک انرژی عراقپویشبه  مقاله نیا

ن مؤثر هدف نویس  ندنان تحلیر روندهای  اپر از . یم مترتب بر آن  ر آینده ایمنطقه

ژئوپلیتیک  ر منظور ارائه تصویری روشن از آینده  نشگری ایران بر صنعت انرژی عراق به

ات انرژی، توسعه بخشی بر مبا ی وار مبنی بر تنوععراق ت اسیس انرژی این  شور است.

حال اری اارای و  رعیننذهای تجدید پذیر، نس   ترر س   رمایهزیرس   اات انرژی

ثرنذار  ر آینده  نش   گری روندهای ا ازامله متحده امریکا،های اقتص   ا ی ایاالتتحریم

له این اس   ت  ه  ایران  ر ژئوپلیتیک انرژی عراق اس   ت. بر این اس   ال، س   ؤال مقا

ص ان سی و اقت سیا ق، چه تأثیری بر اایگاه ایران ا ی حا م بر بازار انرژی عراروندهای 

ست  سندنان این ا ستدالل نوی شت؟ ا شور اواهد  ا ه   ر آینده ژئوپلیتیک انرژی این  

ش  و  متیت مدت، مواب میتداوم روندهای س  یاس  ی و اقتص  ا ی  ان مواو   ر میان

 الش موااه ش  و . رورانحص  اری ژئوپلیتیک ایران  ر ش  بکه اقتص  ا  انرژی عراق با چ

 پژوهش مبتنی بر تحلیر روند بو ه است.
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 مقدمه

سازمان صادرکننده بزرگ  نیبرجسته نفت و دوم تولیدکنندگان بااینکه یکی ازعراق 
مستقیم  برق خود مجبور به واردکردن نیازهای تأمین ی، براشودمحسوب میاوپک 

صتتدا   یپس از برکنار استتت  های برق خود بودهبرای تأمین نیروگاه گاز برق و یا
 حاشتتیه یویژه کشتتورهاهعرب عراق، ب گانیهمستتاکه درحالی، 2003در ستتا  

، کردند یعراق خوددار دیبا دولت جد یاقتصاد ای یاسیس یفارس از همکارخلیج
ی خود را با و اجتماع یتی، امنی، اقتصتتادیاستتیستت جمهوری استتیمی ایران، رواب 
 یانحصتتار ازیامت ک، یرانیرواب  عراق و ا بهبود عراق جدید تقویت کرده استتت 

های حا ، محدودیتنی  بااپلیتیک منطقه بوده استتتتبرای ایران در معادالت ژئو
متحده آمریکا بر عراق برای ناشی از وابستگی به انرژی وارداتی و فشارهای ایاالت

سا  شده عراق در  صادی با ایران، موجب  ستجوی قطع رواب  اقت های اخیر در ج
 باشد های صنعت انرژی خود بخشی به واردات انرژی  یا توسعه زیرساختتنوع

ترین بزرگ انیطور قاطعانه خود را در معراق به م،یها جنگ و تحرپس از دهه
در بخش  حیهای صتتحگذاریکرده استتت  ستترمایه تینفت جهان تثب دکنندگانیتول
 2019بشتتتکه در روز در ستتتا   ونیلیم 4.8از  شینفت عراق را به ب دیتول ،یانرژ
 یدرباره قراردادها یارجخ یای نفتهاز شرکت یداده است  بغداد با تعداد شیافزا
بشکه در روز تا سا   ونیلیم 9 دیتول آستانهمذاکره کرده است و عراق را در  دیتول

ست که نزد 2020 سعود یفعل دیبه تول کیقرار داده ا ستان  س ای یعرب ست   هیرو ا
ید  دهه انیتا پا کندیم ینیبشیپ (IEA) یانرژ یالمللنیآژانس ب جاری،  میزان تول

   (Businessline,2019بشکه در روز برسد ) ونیلیم 6به حدود نفت عراق 
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ستای های بینبراین، همکاری با کشورهای منطقه و شرکتعیوه المللی در را
های پاک و تجدید پذیر، عراق را در مستتتیر مناستتتبی در گذاری انرژیستتترمایه

ست  شور این  ژئوپلیتیک انرژی قرار داده ا کردن  یینها یریزی برادر حا  برنامهک
 یتوسعه منابع انرژ یبرا یهای خارجبا شرکت یدیخورش یانرژ دیهای جدپروژه

 است   2030تا سا   یدرصد از کل انرژ 33تجدید پذیر به 

این وضعیت موجب خواهد شد ایران که پس از سقوط صدا  که  یک  مزیت 
هایی در یک عراق پیدا کرده استتت، با لالشانحصتتاری ایران در معادالت ژئوپلیت

روندهای ستتیاستتی و ای مواجه شتتود  ستتاا  این استتت که کیننظم جدید منطقه
اقتصادی حاکم بر بازار انرژی عراق، له تأثیری بر جایگاه ایران در آینده ژئوپلیتیک 

منظور پاسخ به ساا  فوق از لند انرژی این کشور خواهد داشت؟ مقاله حاضر به
خش تشتتکیل شتتده استتت  نویستتندگان تیب دارند براستتاس لارلوب مفهومی ب

سپس  سی کنند،  ژئوپلیتیک انرژی، جایگاه عراق در ژئوپلیتیک جهانی انرژی را برر
انداز روشتتنی از جایگاه های حاکم بر آن، لشتتمبا تحلیل روندهای کین و پویش

   ارائه کنند 2030ایران در ژئوپلیتیک انرژی عراق تا سا  

 چارچوب مفهومی: ژئوپلیتیک و انرژی. 1

که نمی دهیچیپ مفهومی« کیتیژئوپل» ئه کرد توان تعریفی دقیقاستتتت    از آن ارا
شاره بهبااین ستیس یمطالعه یشیوه حا  این مفهو  ا ستفاده ایدئولوژی ای ا ها با ا
دارد  یتوسعه فناور ای، منابع تی، اندازه، جمعتیمانند موقع ییایجغراف یرهایاز متغ

(Leigh, 2014,p.4 )  یک درواقع یهژئوپلیت مبا تجز عا یل ت  ماتیتصتتتم نیب لوتحل
سیس سخ  ساا  نی، به اهادولت یایو جغراف یا صم دهد کهمیپا سیس ماتیت  یا

  گیرندشکل می ییایعناصر جغراف تحتلگونه 
شهو متأثر از انددو   یجنگ جهان یدر پ ک،یتیژئوپل کیکیسمطالعات   هایی

حا ، پس از اشتتتاره دارد  بااین یعمدتاً به حوزه نظامبه وجود آمد که  یحزب ناز
 نیمطالعه تکامل رواب  قدرت ب یبرا یعنوان روشتتتبه کیتی، ژئوپل1970ستتتا  

ها در نظر آن ییایجغراف یهایژگیبا در نظر گرفتن و ،یاستتیمختلف ستت یهاقطب
مانند  یستتندگانیدر نو کیتیژئوپل یالند رشتتته کردیرو نه،یزم نیگرفته شتتد  در ا



 759     جایگاه ایران در آینده ژئوپلیتیک انرژی عراق

ند ،2نجریستتتیک ی، هنر1آرون مونیر هانت ،3یپل ک ئل   ویگنیو زب 4نگتونیستتتتامو
 (  ,2011Leal) شدظاهر  5ینسکیبرژ

عدد دارای کیتیمدرن ژئوپل فهو م عاد مت به یاب ند اقتصتتتاد،  اصتتتطی  مان
سنگ مانند نفت، زغا  یعیمنابع طب در این مفهو ،  است یانرژ یو حت کیژئواکونوم

سوب می یالمللنیو ب یمل راهبرد یبرا یمهم ریمتغ یعیگاز طب ای  ن،ی؛ بنابراشودمح
 یو اقتصتتاد یاجتماع توستتعه یبرا ناپذیراجتنابو  یشتترط ضتترور یمنابع انرژ

ابزار  هم ای است که گونهاهمیت این منابع بهاست   یو جهان یمل تیکشورها و امن
دولت تأثیر  یخارج استیس جیتواند بر نتاکه می یعاملهم و  یخارج استیبالقوه س
در بازار  راتییتغ نکهی( با مشتتاهده اp. 30 ,2009  برندا شتتافر )شتتودتلقی می بگذارد

کننده است، استدال  تولیدکننده و مصرف یکشورها نیرواب  ب رییحا  تغ رد یانرژ
شرابه ،یمنافع انرژ»کند که می شه ،المللیسخت بازار بین  یویژه در  برداری از بر نق

تأثیر  استیتواند بر سمی یاستفاده از منابع انرژ «گذاردتأثیر می کیمنافع ژئواستراتژ
 6براد شتتاو ها تأثیر بگذارد تواند بر استتتفاده از آنمی هم استتتیستت در مقابلبگذارد، 

(2009,p.1920)عیمانند توز ،ییایتأثیر عوامل جغراف »عنوان را به یانرژ کیتی، ژئوپل 
ضا، در اقدامات دولت و غیردولتی برا ضه و تقا ضم یمراکز عر سب،  نیت تأمین منا

   کندمی فیتعر یاعتماد انرژصرفه و قابلبهمقرون
رقابت ، مفهو  ژئوپلیتیک انرژی، اشتتاره به 1970های نفتی دهه پس از شتتوک

مسئله شامل  نیبعداً، ا داشت  ویژه نفتبه ،یلیفس یهاتبه سوخ یبر سر دسترس
شد   زی( نOverland,  2019) هیاروپا و روس هیاتحاد نیب یعیبر سر گاز طب یهاتنش

ستتتنگ توجه زغا  یبازارها ،یعیگاز طب ینفت و بازارها یجهان ماهیتبرخیف 
 اند به خود جلب کرده یکمتر یلیتحص

                                                                                                                                 

1. Raymond Aron 

2. Henry Kissinger 

3. Paul Kennedy 

4. Samuel  Huntington 

5. Zbigniew Brzezinski 

6. Bradshaw  
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عات  طال هه  یانرژ کیتیژئوپلم مان1990پس از د هان ی، ز نابع ج  یکه م
شتتد،  ابیکم یانرژ یروزافزون جهان برا یدر برابر تقاضتتا یلیهای فستتستتوخت

ظهور کرد و  یدیجد میجنگ ستتترد، مفاه انیشتتتتاب گرفت  در همان زمان، با پا
 ی، جان و1996برجسته شد  در سا   یدر گفتمان جهان یانرژ تیامن یبرا ینگران

ما 2بک تری، پ1چلیم تاب  3گراب کلیو   راتییتغبه ، 4یانرژ دیجد کیتیژئوپلدر ک
ضع سرد  یجهان یانرژ کیتیژئوپل تیو  این ایده را مطر  و پرداختندپس از جنگ 

ضوعی  یانرژ کیتیکردند که ژئوپل ست  به گفته آن دیجدمو  ,Mitchell, et alها )ا

1996 ,pp. 2-3 )، دوره جنگ  انیبا پا (1: )مختلف ذیل بود لیبه دال موضتتتوع نیا
 گریو د انهیمتحده در خاورمآزاد ایاالت تیفعال نهیدر زم کینهای سرد محدودیت

توستت  منابع نفت و گاز  یالمللی انرژ( تجارت بین2مناطق جهان برداشتتته شتتد  )
س هیروس شد   یشورو یکشورها گرید یانجه ستمیو با ادغا  در  سابق دگرگون 

  افتی شیافزا یو سهم آن در بخش انرژ یبا توسعه فناور یعیگاز طب تی( اهم3)
ی، انرژژئوپلیتیک  وتحلیل از محققان در تجزیه یاری، بستاکنون 2000از سا  

 تیو امن یانرژ استتتیکنند و ستتاستتتفاده می یابزار نظر کیعنوان به کیتیاز ژئوپل
موردبررسی قرار  کیتیژئوپلمتغیر بر اساس  یانرژ کیتیژئوپل ریتفس یرا برا یانرژ
 کیتیاند مفهو  ژئوپلکرده یسع سندگانیاز نو یحا ، تنها تعداد کمدهند  بااینمی
معتقد ( بود که 2016) 5دیاستتتپ-اندروز پیلیها فاز آن یکیرا روشتتتن کنند   یانرژ

ست س یمل تیبه مطالعه امن یانرژ کیتیوپلژئ ا ستیو   یانرژ نهیالمللی در زمبین ا
شتتتامل  یانرژ کیتیژئوپل یدی، عوامل کلستتتندهینو نی  ازنظر ااشتتتاره دارد یجهان
المللی، ظهور ای و بین، منطقهیاز عوامل داخل یخیز ناشتتتثباتی در مناطق نفتبی

و  یکنندگان سنتتأمین نیدر ب ریذخا اهشگرایی منابع، کنفت، ملی یهای ملشرکت
 ( Speed, 2016) است ییایدر دیجد یرهایافتتا  مس

                                                                                                                                 

1. John Mitchell 

2. Peter Beck 

3. Michael Grubb 
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های انرژی کیتیدر مورد ژئوپل یقاتیدستتتتور کار تحق کی، حاضتتتردر حا  
عنوان را به یامر مستتتلز  آن استتت که انرژ نیتجدید پذیر در حا  ظهور استتت  ا

 یکیژئوتکن یهایژگیکه لگونه و دهدینشتتتان م در نظر بگیریم تاتر متنوعحوزه 
سیس یامدهایپ تواندیم یمنابع مختلف انرژ شد ) یا شته با  ;Criekemans, 2018دا

Scholten & Bosman, 2016ژئوپلیتیک از مطالعات یاریبستتتریشتتته  حا ، (  بااین 
( ی)انرژ کیتیگرایانه به ژئوپلمحور و واقعمتعارف دولت یکردهایدر رو استتاستتاً
 «دولتی نی]تجدید پذیر[ ب یرواب  انرژ»، تنها (8p.,2018) 1مثا ، شتتولتن یدارد  برا

رقابت قدرت بزرگ بر ستتر »(351p.,2015) 2اوور لند که درحالی ،دگیررا در نظر می
  کندمی یرا بررس «یعیو منابع طب کیهای استراتژبه مکان یدسترس

 یهتتای کشتتتورهتتاترین لتتالشاز بزرگ یکی، یانرژ کیتتتینظر ژئوپلماز 
صرف سم ستر ست   یانرژ یدورهایو کر یانرژ یو کنتر  منابع خارج یکننده، د ا

لتانرژی  تیامن برایلالش  نیا بات نیزها و دو ناستتت ختلف م گرانیباز انیم م
کننده، راهبرد بر این استتتاس بستتتیاری از کشتتتورهای مصتتترفدارد   ییامدهایپ

 اند یر را در پیش گرفتههای تجدید پذبخشی و توسعه بخش انرژیتنوع
، یلیهای فساز سوخت جامعه جهانی به گذار لیتما رغمیعل الز  به ذکر است

وابستتتته  3  مرکز بلفرخواهند ماند یغالب باق یجهان یانرژ بینفت و گاز در ترک
 کندآغاز کرده استتتت، اعی  می 2011ای که در ستتتا  در پروژه 4کندی استتتکو به

رو به رشتتد  یتأمین تقاضتتا ینفت و گاز برا افتنیبه  ازیهمچنان با ن یجهان انرژ
صرف می یجهان ضایی، شود م ستیس در لنین ف تیب به هم  نیدر ا تیو امن ا

هستند و با  یواقع یتیو امن ییآب و هوا یحا ، فشارهاخواهند شد  درعین ختهیآم
 یلیهای فسسازد تا از سوخت، جهان را قادر میاستیو س یگذشت زمان، فناور
 خیطور که در طو  تارکند  همان تحرک یتر انرژو پاک دارتریبه ستتتمت منابع پا

 یتیو امن یاسیعمده س راتییتغ یجهان یانرژ بیدر ترک رییتغ نیا بوده است، نیلن
                                                                                                                                 

1. Scholten 

2. Overland 

3. Belfer Center for Science and International Affairs 

4. Kennedy School of Government at Harvard University 
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نفت و گاز  جستجوی منابع -ل دو عام نیا رفتههمرویرا به همراه خواهد داشت  
استتتت عصتتتر کنونی کننده عوامل تعیین - نیگزیهای جاستتتوی انرژیبه گذارو 
(Belfercenter,2020 ) 

شگا   تولیدکنندگان ی ازکی عنوانعراق به صادرکننده بزرگ  نینفت و دومپی
شورها سازمان ک سا  صادرکننده نفت )اوپک(، یدر  منظور کاهش های اخیر بهدر 

ستگی به منابع گاز وارداتی، برنامه سرمایهطلبانههای جاهواب گذاری ای را در حوزه 
ضمن تعمیق بخشیدن به همکاری شور تیب دارد  ست اجرا دارد  این ک های در د

های های مختلف انرژیگذاری در حوزههای ستتترمایهای خود، اجرای پروژههمنطق
سیلی و انرژی ضوعهای تجدید پذیر را پیش ببرد  ف انرژی این  کیتیکه ژئوپلی مو

صدا  تاکنون،  سقوط  ساخت  با توجه به اینکه از زمان  شور را دگرگون خواهد  ک
آفرینی کرده استتت، تحلیل نقشترین کنشتتگر بازار انرژی عراق عنوان مهمایران به

 تحوالت سیاسی و اقتصادی بازار انرژی این کشور دارای اهمیتی مضاعف است 

 ژئوپلیتیک انرژی عراق و اهمیت آن برای ایران . 2

تولیدکننده بزرگ نفت خا  در ستتتازمان  نیدوم یعراق پس از عربستتتتان ستتتعود
شورها ست  ا یک شور دارا نیصادرکننده نفت )اوپک( ا بزرگ  ریذخا نیپنجم یک

ست که  اردیلیم 145شده نفت خا  در جهان با اثبات شکه ا صد از ذخا 17ب  ریدر
 Oil & Gasدهد )می لیرا تشک یجهان ریدرصد از ذخا 8و  انهیشده در خاورماثبات

Jurnal, 2020)صلمیدان شتری  ب شک یکه همگ -شده عراق شناخته یهای ا  یدر خ
شده ستند مرحله  در ای و دیولدر حا  ت -اند واقع  سعه ه نفت خا  عراق  دیتول تو
میزان تولید  و هبشتتکه در روز رشتتد کرد 300.000حدود  2019تا  2013از ستتا  

شور س  به نفت خا  در این ک شکه در روز  ونیلمی 4.7 ،2019 سا  درطور متو ب
ی بشکهمیلیون  1.3حدود  2030عراق تا سا   نفت دیتولرود ه است  انتظار میبود

منبع  نیستتوممتحده و برزیل، کشتتور پس از ایاالت نیدر روز رشتتد کند و ا دیگر
هان فت  یبزرگ در عرضتتتته ج مان  درن  International Energy) باشتتتتدآن ز

Agency,2019)  
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 (.2018-2030کشور برتر در زمینه تولید نفت ) پنج .1نمودار 

 

صتتادرات نفت خا  دارد  طبق اعی   یبه درآمدها یادیز یعراق بستتتگ اقتصتتاد
صتتادرات نفت  حاصتتل از ، درآمد2018(، در ستتا  IMFالمللی پو  )صتتندوق بین

دولت عراق را به خود اختصتتاد داده استتت  یدرصتتد از کل درآمدها 91 ،خا 
(International Monetary Fund,2019). تولیدکننده برجستتتته نفت و  عراق بااینکه

صادرکننده نفت )اوپک( است، اما  یدر سازمان کشورهاصادرکننده بزرگ  نیدوم
ستفاده برا ییعد  خودکفا سوخت موردا شور را در  ،برق دیتول یدر  توانایی این ک

ست  ست برا مواجه با بحران برق و انرژی کاهش داده ا کردن  کار یعراق مجبور ا
 ند  وارد کویژه ایران از خارج بهبرق خود، گاز خود را  دیتول یژنراتورها
شی به ست، نق طورکلی عراق به دو دلیل برای ایران اهمیت راهبردی دارد  نخ

سیمی دارد شور در تأمین امنیت جمهوری ا ست که این ک  یبرا رانیهای ا  تیبا
رواب  دو کشور  ییربنایهای زاز واقعیت یاریدر عراق بر اساس بس تیامن یبرقرار

را وادار  رانیآن، ا یامدهایبه عراق و پ کایاز حمله آمر یناش دیاست  تحوالت جد
 کیواداشته است  داشتن  دیبا دولت جد یقو یاسیس یو همکار تیامن تیتقو به

کمک کند تا  رانیتواند به امی عهیدولت دوست ش کیبا  کیاستراتژ-یاسیرابطه س
متحده در عراق در امان باشتتتد  ضتتتمن اینکه از عواقب حضتتتور بلندمدت ایاالت

، یاحتمال هی)تجز یعراق و نبرد قدرت فعل یداخل تیاز وضتتتع یاشتتتن تهدیدات
 یخارج استتتتیبر ستتت یقیتواند تأثیر عممی (رهیو غ ی، رقابت جناحیجنگ داخل

0

1

2

3

4

ایاالت م زمه برتیل عراق عربس ان سعود  انادا

2030میزان رشم تا ساه 

 IEA. All Rights Reserved This data is subject to the IEA's terms and: منبع
conditions: https://www.iea.org/t_c/termsandconditions/ Units: mb/d 

Production growth to 2030
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خود با جهان عرب و لندان خوب نهبا توجه به رواب  ایران داشتتته باشتتد   رانیا
سعودمنطقه گرانیباز گرید ستان  صر در رابطه با عراق، با یای مانند عرب از  دیو م
  ها محتاط باشدتنش نیا راتیتأث

تواند برای ایران که عراق می استتت یهای اقتصتتادفرصتتت جادی، ادو  دلیل
شد شته با ست  او ، عراق عامل نی  ادا ستوار ا تواند می بعد از صدا  بر دو فرض ا
المللی ای و بین  منطقهطور فعا  بر روابکه به کند جادیا رانیا یبرا یهایفرصتتتت

ثبات در عراق  جادیفردی در اطور منحصربهبه رانیا یاسیم یتأثیر بگذارد  جمهور
ضع  دو ، دارد نقش ماثری دیجد  اریرا در اخت فردیفرصت منحصربه دیجد تیو

ها را در تحقق بخشی تا آنقرار داده است  رانیا یخارج استیگیرندگان ستصمیم
صادی و  شی از تحریماهداف اقت صادی نا شارهای اقت متحده های ایاالتمقابله با ف

  یاری رساند
ست صادی، عراق همواره بازار خوبی برای تاجران ایرانی بوده ا ؛ در حوزه اقت

سته می صادی عراق برای ایران را برج ستگی آن به گاز اما آنچه اهمیت اقت کند، واب
ست   شم طبقایران ا سیمی بایدجمساله،  20 اندازبرنامه ل سا   هوری ا  2025تا 

ای آماده برق منطقه قطبیکشتتدن به تبدیل یهای موردنیاز را براتما  زیرستتاخت
 2005ستتا   ازاستتت  هر دو کشتتور  رانیترین واردکننده برق اکند  عراق بزرگ

مگاوات  26عراق به به عراق امضتتا کردند   رانیصتتادرات برق ا یای براتوافقنامه
نزدیک به  هزار مگاوات را دارد  21تا  19رد اما فق  توانایی تولید برق احتیاج دا

از برق و گاز موردنیاز عراق از ایران به این کشتتور صتتادر  درصتتد( 26ستتو  )یک
  (Tehran Times, 2019شود )می

سخت ایران بازار عراق را مهم شرای   صادی در  صت برای تنفس اقت ترین فر
ندتحریم هم می که عراق .دا خا ونیلیتر 135با داشتتتتن  بااین عب از ذ  ریمترمک

ستبزرگ جهان را  ریذخا نی، دوازدهمیعیشده گاز طباثبات ، در خود جای داده ا
ستفاده آن گاز  یمیهای مناسب، حجم عظفقدان خطوط لوله و زیرساخت لیبه دل ا
شعلهنمی سور میشود و  ش شی، عراق بهیشود  پس از رو در  یگرید وراز هر ک

 فوت مکعب 629، عراق تقریباً 2017مثا ، در ستتا   ی  برامشتتتعل داردجهان گاز 
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 National Centers for Environmentalور کتترد )را شتتتتعتتلتته یعتتیتتگتتاز طتتبتت

Information,2018)  8/10) میلیارد فوت مکعب 381.39 کشور نی، ا2019  در سا 
گاز طب اردیلیم حالیکرده  دیتول یعیمترمکعب(  حدود  مصتتترف آن که میزاندر

 بوده استتتت  از این مقدار مترمکعب( اردیلیم 9/19) میلیارد فوت مکعب 702.76
ستفاده قرا دیتول یبرا یتنها بخش کولک ست ربرق موردا ساس  1گرفته ا  بر این ا

کرده به عراق امضتتا  رانیصتتادرات برق ا یهایی براتوافقنامه 2005 از ستتا  عراق،
 رانیصادرات گاز ا افتیدر یای را برانامهافقت، دو کشور مو2009  در سا  است

فوت  ونیلیم 71 نهمتعهد شتتد روزا رانیقرارداد، ا نیامضتتا کردند  بر استتاس مفاد ا
به  میلیون مترمکعب در روز(  20-25)فوت مکعب در روز  ونیلیم 88مکعب را 

که در  2015و  2013های ستتتا  توافقنامه به دنبا  عراق صتتتادر کند  یعیگاز طب
سماً به واردکننده گاز طبیعی ایران های بعدی مقاله به آن پرداخته میبخش شود، ر

این است   رانیبرق از ا یاصل داریخر در حا  حاضر و برای تولید برق تبدیل شد
های برق در نیروگاه دیتول یبرا رانیدرصتتد گاز واردشتتده از ا 40حدود  کشتتور
 رانیمگاوات برق از ا 1400جبران کمبود، حدود  یراکند و باستتتتفاده می یحرارت

شارها موضوعی که حتی  (Shokri Kalehsar,2020کند )وارد می  کایآمر یباوجود ف
ستگی عراق به  در دوران ترامپ ست واب سته ا حا  نیباا کم کند را  رانیگاز انتوان

گیری استتت که ممکن انرژی این کشتتور در حا  شتتکل روندهایی در ژئوپلیتیک
 است آینده کنشگری ایران در بازار انرژی عراق را با محدودیت مواجه سازد 

 تحلیل روندهای حاکم بر بازار انرژی عراق .3

بازار انرژی عراق روندهایی در حا  شتتتکل نده گیری استتتت که میدر  ند آی توا
ای، روند های منطقهکنشتتتگری ایران را تحت تأثیر قرار دهد  گستتتترب همکاری

قدرتافزایش تول نده  عت انرژی عراق و ید، حضتتتور فزای های بزرگ در صتتتن
های تجدید پذیر ازجمله این روندهای گذاری این کشتتور در حوزه انرژیستترمایه

 کین هستند که تأثیری عمیق بر آینده ژئوپلیتیک انرژی این کشور دارند 

                                                                                                                                 

1. BP, BP Statistical Review 
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 تدوین راهبرد بلندپروازانه انرژی  .1-3

به توستتعه  یادیز یعراق بستتتگ یاندازهای اقتصتتادلشتتمطور که اشتتاره شتتد همان
درصتتد  96درصتتد کل صتتادرات و  98 زیرادارد  ی این کشتتورمناستتب بخش انرژ

عراق با  ( Saadi & Gordon, 2020,p.8شود )بخش تأمین می نیبودجه از ا یدرآمدها
 یاستتتتراتژ» که تحت مدیریت بانک جهانی استتتت،عراق  امانتبر صتتتندوق  هیتک

  این استتتتراتژی کرده استتتت نیتدو 2014در ستتتا   راخود  «1یانرژ یمله یکپارل
دالر در بخش نفت، گاز  اردیلیم 600از  شیگذاری بریزی اصیحات و سرمایهبرنامه

با آن را اعی ند  می  و برق و مرتب   که گونهبهک تا می 2030تا ستتتا  ای   6توان 
  بینی شده استپیشاقتصاد عراق  شغل در ونیلیم 10و  یدالر درآمد عموم ونیلیتر
های مربوط به و بخش یگذاری در بخش انرژدالر سرمایه اردیلیم 600 یاستراتژ نیا
کند  می پیش بینیرا  و ینیآلوم دی، کود، فوالد و تولیمیمانند پتروشتتت «افزودهارزب»

مشتتتارکت بخش نیز افزایش و  یبخش انرژ ینهادها تیاصتتتی  و تقو نیهمچن
ص صو صنا یگذاری در بخش انرژسرمایه و یخ ازجمله اهداف مرتب   عیعراق و 

بدون   (Iraq’s Integrated National Energy Strategy,2014)  استتتراتژی مزبور استتت
شتتتک تحقق لنین اهدافی، پیامدهای ژئوپلیتیکی اثرگذاری برای عراق و نیز ایران 

 کند میازهای این کشور را تأمین خواهد داشت که بخش اعظم نی

 گسترش همکاری با کشورهای منطقه .2-3

سا  شارهای آمریکا وعراق در  شی به مبادی تنوع منظوربه های اخیر درنتیجه ف بخ
ای رواب  منطقه تیب دارد، یانرژ داریبه استقی  پا یابیبرق و دستتأمین انرژی و 

شورهای ریسابا را  خود سیا ک سترب دهد منطقه غرب آ ستگ گ خود را به  یتا واب
سا   دهد کاهش را  رانیا وارداتی از برق نامه واردات توافق نی، عراق اول2019در 

 یلومتریک 300خ  برق  کی یفارس براخلیج یهمکار یبرق خود را با شتتتورا
ضا کرد به بندر  تیمگاوات برق از کو 500دهد به عراق اجازه می   این توافقنامهام
  طبق این توافقنامه، طرفین (Middle East Monitor,2019خود وارد کند ) یفاو جنوب

شدند ساخت متعهد  ساخت  عراق مرز انجا  دهندهای موردنیاز را در زیر های زیر
                                                                                                                                 

1. Integrated National Energy Strategy 
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 ( NAS News,2020رساند ) انیبه پا 2020خود را در ژوئن سا  مربوط به 
سعودمذاکرات جداگانههمچنین عراق  ستان  تا برق  هانجا  داد یای را با عرب

شمال یتنها برانهرا  سمت  سعراق به یتأمین بغداد بلکه ق سا ریعنوان م  ریورود به 
شرکت شورها وارد کند   های تجدید های انرژیسعودی اجرای پروژه 1آکوا پاور ک

در مراحل  یعربستتتان ستتعودبا عراق  یآغاز کرده استتت  همکاردر عراق را پذیر 
برگزار شتتده استتت که در آن  ییدر ستتطو  باال یبین، جلستتاتاستتت و دراین هیاول

 یشهرها یدر عراق و بازساز یدالر اردیلیم 100گذاری عربستان متعهد به سرمایه
ش یسن ست  تی، تکریمانند فلوجه، رماد نین شده ا ستان در تیب  و موصل  عرب

گذاری در از ستترمایه و خ  لوله صتتادرات نفت عراق را مجدداً فعا  کنند استتت
خود در  یاسینفوذ س شیافزا یکشور برا نیلند یانرژ هایها و بخشزیرساخت

را تحت تأثیر قرار دهد  عراق  یخارج استتتیگیری ستتجهتتا استتتفاده کند  عراق
شده  فیدر عراق توص رانیمقابله با نفوذ ا یبرا یعنوان فرصتکه به یسعود ابتکار
، اختیار داردی که این کشور در میعظ یمال ییبا توانا رسد با توجه، به نظر میاست

  (Shokri Kalehsar,2019در عراق پس از داعش داشته باشد ) یتواند نقش مهمب
اجرای  عراق در حا  مذاکره با شتتترکت مصتتتدار امارات برایبراین، عیوه

گیگاوات  2های انرژی خورشیدی است که افزایش ظرفیت برق این کشور تا پروژه
دهنده و مجری برجسته ر یک توسعههای پاک مصدا  شرکت انرژیدر نظر داردرا 

های شبکه اجتماعی و مشاوره خدمات انرژی های انرژی تجدید پذیر، پروژهپروژه
 است 

مه راًیاخنیز  تیکو نا حا  بر که در  تا   یریزی برااعی  کرده استتتت  افت
استتتت  انتظار  2021در مارس  انهیدر خاورم ا   ان  جی افتیترین پایانه دربزرگ

کند که  افتیدرا   ان  جی  تن ونیلیم 22الزور ستتتاالنه ا   ان  جی  انهرود پایمی
 تیحما یبرا نیز تی  کو(Bloomberg, 2020منطقه را دو برابر خواهد کرد ) تیظرف

بغداد و اداره  نیب 2019در مذاکره قرارداد ستتپتامبر  یاز عراق نقش مهم یاقتصتتاد
شتتده توستت   یخ  انتقا  تأمین مال یفارس براخلیج یهمکار یاتصتتاالت شتتورا

                                                                                                                                 

1. ACWA Power 
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شورا 500کرد که  فایفارس اخلیج یهمکار یشورا ساعت از   یمگاوات برق در 
کار بخلیج یهم ندر  هفارس  تأمین می فاوب  تیکو قیاز طر که کردعراق 

(Occhiuto,2020می )گذرد  

منابع  نیگزیعنوان جافارس بهخلیج یهمکار یگاز شتتورا منابع کافی هرلند
شورهاستین یقطعامری عراق  یبرا رانیا شورای همکاری؛ اما اگر ک امکانات  ی 

 یهمکار یخود را گستتترب دهند، شتتکاف تأمین گاز شتتورا ا  ان جیواردات 
  ابدیمدت و بلندمدت کاهش طور بالقوه در میانتواند بهفارس میخلیج

ست   شورهای عربی، رواب  با ترکیه نیز در حا  تقویت ا با توجه عیوه بر ک
صاد ضاع اقت صادرات  ایعنوان دروازهخود را به هیعراق، ترک یبه وخامت او برای 

ای را توسعه کرده است  این اساس، ترکیه خ  لوله یبه اروپا معرف نفت این کشور
 25حدود  داده استتت که از کرکوک عراق تا بندر جیهان ترکیه امتداد دارد و اکنون

صادرات نفت عراق را  درصد ست Khafaji,2021کند )حمل میاز  (  این در حالی ا
جمهور ستتتابق آمریکا از بازارهای عراق، قبل از خروج دونالد ترامپ، رئیسکه 

و این موضتتتوع به  تا حد زیادی در کنتر  ایران بود 2018ای در می توافق هستتتته
سیمی ز حا ، ابااین د های موجود را داامکان دور زدن برخی از تحریم جمهوری ا
به بازارها  له میآن زمان  فاصتتت ته از ایران  بهطور پیوستتت طور گیرند و در عوض 

 .ای تحت کنتر  دو رقبای دیگر منطقه، یعنی ترکیه هستندفزاینده

ای را در پروژه شا  جدید دید  جایی های منطقهترین جلوه همکاریشاید مهم
و اردن را تحکیم های انرژی خود با کشورهای مصر تیب دارد همکاری که عراق
شد  ساس پروژه  بخ سترده میان « شا  جدید»بر ا صادی گ  سهنوعی همگرایی اقت

صورت خواهد گرفت  طبق پروژه  صر و اردن  شور عراق، م ، یک «شا  جدید»ک
در اردن و « العقبه»در جنوب عراق تا بندر « بصتتتره»خ  لوله انتقا  نفت از بندر 

شد شیده خواهد  صر ک صر مکمل، ب پروژه نیا .سپس م  ،ینفت، انرژ یعنیر عنا
صره  کیکار تمرکز دارد   یرویونقل، تجارت کاال و نحمل خ  لوله نفت از بندر ب

  افتیدر جنوب عراق تا بندر عقبه در اردن و به بعد تا مصتتتر گستتتترب خواهد 
حالی با قدر فت عراق را  فتیالمللی دربازار بین متیکمتر از ق یمتیکه اردن ن  ا
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صر از فرآ ت،یهای ترانزوه بر هزینهکند، عیمی ش شیپاال ندیم از نفت عراق  یبخ
کند و عراق برق را از مصتتر وارد می گر،ید یبرد  از ستتودر خاک خود ستتود می

مند شتتود  با توجه به بهره یتواند از تخصتتم مصتتر در روند بازستتازمی نیهمچن
ونقل حمل نهیهای اردن در زماز پتانستتتیل نه،یزم نیهای بزرگ اردن در اظرفیت

 کاالها از اردن و مصر به عراق صادر خواهد شد  نیاستفاده خواهد شد  همچن

ست  شا  جدید قرار ا سعه پروژه  که مرحله او  ارتباط  ابدیدر دو مرحله تو
سترب می صر با اردن را گ شامل م سعهدهد و مرحله دو   خطوط  لومتریک 300 تو

ست  هزانتقا  از ارد ست   اردیلیم 2/2کل پروژه  نهین به عراق ا شده ا دالر برآورد 
جازه می عراقبه  نیا گاوات 700دهد ا ند وارد اردن  قیاز طر برق مصتتتر را م ک
(Energy & Utilities, 2021) از برق  یمصر در حا  حاضر مقداربه ذکر است    الز

شور خلیج صادر میخود را به ک شور کند  فارس   گذاری درسرمایه لطفبه این ک
ترین از اصتتتلی یکهای تجدید پذیر، در حا  حاضتتتر یانرژی های بزرگپروژه

شورها شما  آفر یتولیدکننده انرژ یک )منا(  انهیو منطقه خاورم قایتجدید پذیر در 
ست  شتر در بخش انرژی ا شور بی ش یباد ظرفیت این ک ست  یدیو خور طبق  ا
این استتت که تا ستتا  مصتتر هدف ، 1خورشتتیدیالمللی انرژی انجمن بین بینیپیش
افزایش دهد و درصتتد  20 در تولید برق را تا تجدید پذیرهای ستتهم انرژی 2022

 :Renewable Energy Outlookبرستتاند ) درصتتد 42 به 2035این میزان را تا ستتا  

Egypt:2018,p. 3 ) 

 نیا رای؛ زهای زیادی برای ایران به وجود خواهد آورداین پروژه محدودیت
شتود عراق خود موجب می کند ومی کینزد یبه نظا  عرب ماًیاتحاد عراق را مستتق

ماثرتر  یعرب ستتتمیآن بتواند در ستت قیکه از طر ی بیابدعرب دیبلوک جد کی را در
 انهیدر خاورم رانیا یاز ارکان پروژه راهبرد یکینشینی امر منجر به عقب نیباشد  ا

اتحاد  نیا ،براینشتتود  عیوهای کشتتور میمنطقه راهبردشتتکاف بزرگ در  جادیا و
است،  رانیصادرات محصوالت ا یبازار عراق که تنها خروج شود ایرانموجب می
دالر است و تراز  اردیلیم 12به  کینزد رانیعراق از ا وارداتحجم  بدهد از دست 

                                                                                                                                 

1. The International Solar Energy Society (ISES) 
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؛ (The Emirates Policy Center,2020است ) لیمتما رانیدرصد به نفع ا 100 یتجار
و به  ردیاز دستتتت دادن نفوذ خود در عراق را بپذ رانیاستتتت که ا دیبع ن،یبنابرا
فارس و از توطئه خلیج یاتحاد بخشتت نیدهد که ا شتتنهادیخود در آنجا پ ندگانینما
ستیآمر س جادیا یها برا  از همه روبکا ثبات ائتیف، ازجمله بی یرهایمانع در م

 کرد  واهدکردن عراق استفاده خ

 های بزرگ دنیا  در راستای افزایش تولیدهمکاری با شرکت .3-3

ضر  ست و  5ظرفیت تولید نفت عراق در حا  حا شکه در روز ا  آنهدف میلیون ب
توقف هدررفت گاز در روز و  نفت بشتتتکه ونیلیم 7 دیتول تیبه ظرف دنیرستتت
 نیکشتتور همچن نیاستتت  ا 2025تا ستتا   رانیاز ا گازواردات و  ور شتتدهشتتعله

ور شتتتدن گاز های گاز را که به کاهش شتتتعلهدرصتتتد از کل پروژه 80به  کینزد
طور همان .(Saadi & Jumaat 2020کند، اجرا کرده است )کمک می ایرانواردات از 

ست، 3نمودار که در  شده ا شان داده  تولید  ی افزایش تولید نفت و گاز،درنتیجه ن
ست برق عراق در یک دهه اخیر افزا صله  یش یافته ا هرلند تولید برق عراق در فا

 رکود قرار داشته است  حا  به دلیل حضور داعش در 2018-2014 هایسا 

 

 

 2003-2019میزان تولید سالیانه برق عراق 

 (Mills & Salman,2020. P.7منبع: )
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مه »از  پس نا قدا  بر قت، لوا ریوز« عیستتترا  یایاحمبنی بر ، بیالخط یبرق و
تمرکز  رییو تغ یستتتازی الزامات قراردادبا ستتتاده های توقف شتتتده برقپروژه

سا   یو نگهدار ریهای تعمای به برنامههای منطقهشرکت ی جهش بزرگ 2019در 
 یرصتتتدد 20ستتتاالنه  شیمنجر به افزا ای کهگونهبهرخ داد   در تولید برق عراق

که  یزمان یعنی (؛Saadi & Jumaat 2020شتتد ) 2018نستتبت به مدت مشتتابه ستتا  
شونت ضات خ شد  همچن یجنوب مناطق آمیز دراعترا شور آغاز  بکه ش، برق نیک

شده از  یدولت ست به مناطق آزاد سا  تعط نیاول یداعش براد  یلیبار پس از پنج 
  متصل گردیدکامل 

کمبود  لیکشتتتور که به دل ی اینترین پروژه گازبزرگ 1پروژه گازی الرتاوی
کند می دیتولمیلیون فوت مکعب در روز  300افتاده است، در ابتدا  قیبودجه به تعو

برق  گاواتیگ 1.2تواند رستتتد که میمی یک میلیارد فوت مکعبو درنهایت به 
که  یدالر اردیلیم 8 یاز معامیت انرژ یبخشتت عنوانبهاین پروژه گازی  .کند دیتول

عراق را قادر استتت، وزارت نفت عراق  2و  یهان حاصتتل توافق شتترکت آمریکایی
و هدف آن استتفاده از منابع بومی گاز  دهد شیرا افزا تولید خودستازد تا روند می

متحده قرار دارد تا واردات برق فشار ایاالتتحت عراق جای واردات است عراق به
عد  وجود فناوری جلوگیری از  کمبود برق و لیرا قطع کند که به دل رانیو گاز ا

 نیور شتتتدن گاز مرتب  با آن الز  استتتت، اشتتتعله در عراق 3ستتتوخت گاز فلوئر
 تیمحدود پیس اوپک دیکشتتور به کاهش تول نیا یبندیپا لیبه دل زین تیمحدود

منتشتتتر شتتتد، پس از  هیژوئ 21که در  یاستتتاس مطالعه بانک جهان بر .دارد دیتول
 2019مترمکعب مکعب در ستتتا   632 ایمترمکعب  اردیلیم 18، عراق با هیروستتت

  (Saadi & Jumaat,2020زند )مقدار گاز را در جهان جرقه می نیشتریب
سپتامبر  شیدن به افزایش تولید نفت و گاز، در  سرعت بخ ستای  عراق در را

ست   27قراردادی به ارزب  2021 سانده ا ضا ر شرکت توتا  به ام میلیارد دالر با 
بود  به گفته د لهار پروژه انرژی بزرگ در جنوب عراق خواه این قرارداد شتتتامل

                                                                                                                                 

1. Ar Ratawi project 

2. Honeywell 

3. Fluorine 
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گذاری ستته احستتان عبدالجبار، وزیر نفت عراق گفت: فاز او  شتتامل یک ستترمایه
ای برای تزریق آب دریا به میلیارد دالری از ستتوی گروه فرانستتوی توتا  در پروژه

ساخت یک نفتی به یهامیدان ستخراج نفت خواهد بود  توتا  برای  منظور بهبود ا
رتاوی، ل، مجنون، ا2ها جنوبی قرنه غربی در میدان کارخانه پاالیش برای گازی که

رود شتتتود، دو میلیارد دالر فراهم خواهد کرد  انتظار میطوبی و لوهیس تولید می
میلیون فوت مکعب در روز گاز تولید کند و در فاز دو  توستتتعه  300این پروژه 

ک خواهد گاز تولیدشده از پروژه توتا  در جنوب عراق کم  تولیدب دو برابر شود
ید  که در داخل تول گازی  ند زیرا  گاز از ایران را قطع ک کرد این کشتتتور واردات 

هزینه واردات گاز از ایران  کهدرحالی .تر از گاز ایران خواهد بودشتتتود ارزانمی
استتت و گازی که از پروژه توتا   Btu حدود هشتتت دالر به ازای هر میلیون واحد

تر خواهد ارزان Btuه ازای هر میلیون واحد ستتنت ب 50یک دالر و  شتتودتولید می
 ( 1400خبرگزاری ایسنا، ) بود

جمهوری آمریکا کاظمی با دونالد ترامپ، رئیسدیدار مصتتتطفی الدر جریان 
ها ای از همکاریای از آغاز مرحله تازهبا انتشار بیانیهوزیری این کشور دفتر نخست

صادی میان عراق و آمریکا خ شراکت اقت سترب  شرکت آمریکایی  بر داد و گ پنج 
له  هانی و 1شتتتورونازجم یک جنرا  ،3، بیکر هیوز2،  در  5و استتتتیر انرژی 4الکتر
 یهایی تجارنامهتوافق ،رانیعراق از ا یاستقی  انرژ تیبا هدف تقو 2020تابستان 

 ( Reuters, 2020نفت عراق امضا کردند )انرژی و  یدالر با وزرا اردیلیم 8به ارزب 
شرکتعیوه سا براین،  سیه و لین نیز در  ضوری های نفتی رو های اخیر ح

اعی   ی، مقامات روستتت2020ستتتا   لیدر اوا اند فعا  در بازار انرژی عراق یافته
که شتتامل  کینزد ندهیدر آ دروکربنیدالر پروژه استتتخراج ه اردیلیم 20که  کردند

                                                                                                                                 

1. Chevron 

2. Honeywell 

3. Baker Hughes 

4. General Electric 

5. Stellar Energy 
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فت تات1زاروبژن فت ،  ها 2ن هاد گاز ینفت یو ن با روسمرت یو  فت استتتت،  ب   ن
 در یدالر اردیلیم 2.5گذاری سرمایه نیزآن  یگذاری کنند  گاز پرو  و شرکاسرمایه

از  در روز بشتتکه ونیلیم 3 هیروستت یدولت یغو  انرژ اند شتتما  عراق انجا  داده
های را در میدان یپروژه اکتشتتاف نیکرده و لند دیتول انیهای ستترقی در گرممیدان
در  باید توجه داشت حضور روسیه در عراق اندازی کرده است راهه و شکا  چحلب

مقابله با داعش )داعش( به  یکه بغداد برا 2014ویژه در ستتتا  به ریهای اخستتتا 
شنگتن کمک اجیکمک احت شت وا انداخت  ریموردنیاز خود را به تأخ یهای نظامدا

  شده است عیتسر
بحث در مورد  یبرا یستتتهای روترین هیئتاز بزرگ یکی، 2016ستتتا   در
همراه  شتریب یهای انرژگذاریسرمایه رایبه عراق آمد، ز شتریب یتیهای امنهمکاری

سل شت  انیجر یحاتیبا معامیت ت به  دالر اردیلیم 5/3، روسنفت 2017سا   در دا
ستان وا  پرداخت  میدولت اقل سف2020 ماه مه لیاوادر  کرد س ری،  راق در ع هیرو

هدف  زین یالیدر استان د یهالمنصور یگاز دانیاعی  کرد که م موفیماکس میماکس
 Kurdistan Conflict and Crisis Researchتوجهی خواهد بود )گذاری قابلستترمایه

Cente,2021)  
 هیروستتت منافعمحرکه  یروین که دارند، یکیتیژئوپل یامدهایلوله با پ خطوط

روستتتنفت  ،2018مثا  در ستتتا  عنوانعراق هستتتتند  به یکنتر  منابع انرژ یبرا
کرد  کرد و توافق یداریرا خر هیبه ترک کردستان عراقسها  خ  لوله نفت  تیاکثر
  (TRT World,2020احداث کند ) یخ  لوله گاز مواز کیکه 

های نفتی عراق دارند؛ در حضتتور فعالی در پروژهنیز های نفتی لین شتترکت
وزیر اسبق عراق، به پکن سفر کرد و با عاد  عبدالمهدی، نخست 2020ماه سپتامبر 

به رئیس یل خود را  ما یدار دو طرف ت یان این د یدار کرد؛ در جر جمهور لین د
سقف  سا  اعی  کردند  30افزایش حجم تجارت تا  در این دیدار  میلیارد دالر در 

به  راق خبر داد میلیارد دالری در ع 20گذاری لین از برنامه خود برای ستتترمایه

                                                                                                                                 

1. Zarubezhneft 

2. Tatneft 
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صادرات روزانه یک شکه نفت از عراق به لین میگفته عبدالمهدی  تواند میلیون ب
ساختی را فراهم کند لارلوب مالی الز  برای تأمین پروژه لین در  های کین زیر

ند»نظر دارد از زیر ستتتاختار عراق در پروژه  نیز بهره گیرد   «یک جاده یک کمرب
هم با امضای  «گاز پرو »و  «للویک اوی»روسی ازجمله های نفتی اکنون شرکتهم

  (1399شکری، قراردادهای بلندمدت در عراق حضور دارند )
مییدی  2030در پایان ستتتا   عراق این استتتت که مدتمیانبرنامه همچنین 

نه  ید  6روزا فت تول که ن ند )میلیون بشتتت   افزایش (Thehindubusinessline,2019ک
نفع ایران و بقیه کشتتتورهای عمده تولیدکننده نفت نیستتتت؛ تولید نفت عراق به 

های آمریکا، ایران قادر به افزایش تولید نیستتتت اما با رفع هرلند به خاطر تحریم
ای ها هم کار آستتتانی برای پس گرفتن ستتتهم خود در بازار منطقهاحتمالی تحریم
 نخواهد داشت 

 های تجدید پذیرگذاری در انرژیسرمایه .4-3

ستای تنوععراق  ستگی به منابع خارجی، در را شی به منابع انرژی و کاهش واب بخ
تواند ای را آغاز کرده که بر اساس آن، این کشور مییک برنامه متنوع و بلندپروازانه

های خورشیدی، یروگاهن از طریق 2028درصد از نیازهای انرژی خود را تا سا   10
گذاری در نظر گرفته در این خصود بیش توده تأمین نماید  سرمایهبادی و زیست

منابع خورشیدی که در حوزه فراوانی های ظرفیت  عراق با استمیلیارد دالر  50از 
سوختتواند به، میی داردو باد ستگی به  سیلی در دهه آتی، تولید دوراز واب های ف

ه شد، ظرفیت نصب2028رود که تا سا  انتظار مید  انرژی برق خود را افزایش ده
شور، برای نیروگاه شیدی در این ک صب 5های خور  شده برایگیگاوات، ظرفیت ن

 2توده حدود شتتتده برای زیستتتتگیگاوات و ظرفیت نصتتتب 1حدود د انرژی با
 ( pv-magazine,2019گیگاوات باشد )
گیگاوات انرژی  7.5توستعه  هایی جهتپروژه 2023قبل از ستا   عراق برای

احمد تعریف کرده استتت  به گفته وزیران انرژی  تجدید پذیر با تصتتمیم شتتورای
این پروژه ها بخشتتتی از یک طر  این کشتتتور، موستتتی ستتتخنگوی وزارت برق 

در  پاانرژی  درصد برق از 63اصیحی در سیستم انرژی است که هدف آن تولید 
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های ا گروهی از شتترکتب قراردادهایی تاکنون، دولت عراق .مدت پنج ستتا  استتت
در زمینه انرژی پاک برای ایجاد نیروگاه های برق با ظرفیت  المللی متخصتتتمبین
  گیگاوات، منعقد کرده استتتت 12تولید  عنوان بخشتتتی از طر گیگاوات، به 3.5
های پروژه ر ابوظبی قراردادی برای توستتعها، عراق با شتترکت دولتی مصتتدراًیاخ

و  این مرحله ارد  امضتتا ک گیگاوات 1با ظرفیت ترکیبی ی فتوولتائیک خورشتتید
مگاواتی  450ها شتتتامل یک نیروگاه آن  پروژه ها هم اکنون در حا  اجراستتتت
گاه  یک نیرو قار،  گاواتی( در ذی  گاواتی در ا 350)م گاه الم یک نیرو بار،   100ن

ستن 100مگاواتی در نینوا و یک نیروگاه  سان ه دولت عراق د  مگاواتی دیگر در می
تا  انرژی برای ستتاخت نیروگاه همچنین قراردادی با شتترکت نفت فرانستتوی تو

این عیوه بر توافق با ده استتت  گیگاواتی در منطقه بصتتره امضتتا کر 1خورشتتیدی 
سیومی به رهبری سر سکاتک کن شیدی  1ا ساخت یک پروژه خور  525نروژ برای 

مگاواتی  225مگاواتی در کربی و یک نیروگاه  300مگاواتی متشکل از یک نیروگاه 
 .(Zidane,2021در بابل است )

مه نا حا  بر ها یریزی براعراق در  جدکردن پروژه یین  یانرژ دیهای 
 33ه بتجدید پذیر  یتوستتعه منابع انرژ یبرا یهای خارجبا شتترکت یدیخورشتت

صد از کل انرژ سا   یدر ست   2030تا  ساس گفته ا سان عبدالجباربر ا وزیر  اح
شده در پروژه نفت عراق،  ضا  ریزی برنامه دیجد یاو قرارداده 2021سا  های ام
 مگاوات  در سا  12000به  کیرا به نزد یدیخورش یکل انرژعراق، شده توس  

  (Zawya.com,2021رساند ) یم 2030

میلیارد دالر به  5تواند ستتتاالنه بیش از عراق به ستتتمت انرژی پاک می گذار
ضافه کند که از بهره برداری از نفت خا  می شور ا برق  تواند نیروگاه هایبودجه ک

 .را راه اندازی کند و واردات گاز از ایران را پایان دهد

 ایران و آینده بازار انرژی عراق .4

صتتادرات برق   کنندگان عراق در بخش برق استتتترین تأمینی از اصتتلیایران یک
تدریج افزایش یافته استتتت؛ آغاز شتتتده و بهبعد به  2004از ستتتا   ایران به عراق

                                                                                                                                 

1. Scatec 
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یکی از  ها عراق را رها کرده بودند و این،ربی در این سا اینکه کشورهای عویژهبه
ستتو  ترین دالیل نزدیکی عراق به ایران بوده استتت  ایران در حا  حاضتتر یکمهم

تأمین می گاز عراق را  های انرژی برق و  یاز ها نشتتتان مین مار ند  آ هد میزان ک د
 26حدود  2020ها، در مارس ستتتا  صتتتادرات گاز ایران به عراق باوجود تحریم

است میلیارد مترمکعب رسیده  5/17درصد نسبت به سا  گذشته رشد داشته و به 
(Khatinoglu , 2020 ) 

و  2013دو قرارداد تأمین در  بر استتتاسعراق صتتتادرات گاز طبیعی ایران به 
ساس اولشودانجا  می 2015 ست حداکثر  رانیقرارداد، ا نی  بر ا  ونیلیم 35متعهد ا

سوز  روگاهیترین ن، بزرگیهسماب روگاهیز خ  لوله را به نمترمکعب در روز گا گاز
 ازدو   توافق کند تأمین میرا  )بغداد( تختیپااین قرارداد برق عراق، صتتتادر کند  

مترمکعب در روز جنوب عراق را تأمین کند که  ونیلیم 35-20خواهد که می رانیا
سته به ن صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از می میمناطق تنظ ازیحجم آن ب شود  

های میلیون مترمکعب برای تأمین ستتوخت نیروگاه 7با حجم حدود  2017ستتا  
سماً صوریه و صدر ر سمایه، قدس، من شد  عراق  برق در نزدیکی بغداد مثل ب آغاز 

ی هسوزاند تا کمبود مواد اولیها میدر نیروگاه میبرای تولید برق، نفت خا  را مستق
در روزهای اوج  2015ستتتایر انواع ستتتوخت را جبران کند  برای مثا  در ستتتا  

کرد، اما با هزار بشتتتکه نفت خا  در روز استتتتفاده می 223مصتتترف برق روزانه 
 169واردات گاز طبیعی از ایران، استتتفاده از نفت خا  برای تولید برق در عراق از 

 2017بشتتکه در روز در ستتا  هزار  129، به 2016هزار بشتتکه در روز در ستتا  
 .(Kadhim& Vakhshouri, 2020, p.7) افتیکاهش 

صادرات موجب مشکیتی در  2018امریکا از سا  سنگین  هایتحریم اعما 
متحده تیب کرده است به فشار ایاالتشده است و عراق تحتایران به عراق گاز 

فرا ا با کشورهای منطقه و منابع گاز وارداتی تنوع بخشد و در این راستا توافقاتی ر
شتی که در فارن افرز در سا   منطقه  2018امضا کرده است  لوی الخطیب در یاددا

ای از پیشتتنهادهای های اخیر عراق مجموعهمنتشتتر کرده مدعی استتت، در ستتا 
و جنرا  الکتریک  های مهم خارجی مثل زیمنس آلمانارزشمندی از سوی شرکت
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 ای برای تدوین نقشه راه انرژی عراقلینی و منطقههای آمریکا و برخی از شرکت
که ازآنجاییرسید، اما ها ارزشمند به نظر میپیشنهاد نیادریافت کرده است  بااینکه 

شور در نیا شه راه مل ک شت ازیعراق ن ینهایت به نق سازمان یبا همکار ،دا های با 
برآمده تا  نقشتتته راه عراق درصتتتدد تدوینخود  ایی منطقهلندجانبه و شتتترکا

برنامه  کند انتخاب  یطر  مل لیتکم یرا برا یهای تجارگزینه نیحا  بهتردرعین
ستالمللی و بین یدو بعد داخل یدارا عراق یتوسعه مل نقشه راه عراق  نخست:  ا

منبع برق  یعنی -عراق  یانرژ یفور یازهتتایتتن نیتعتتاد  ب جتتادیا معطوف بتته
ستقی  انرژ یو اهداف بلندپروازانه برا -ها همه عراقی یاعتماد براقابل سا   یا تا 

از پایداری انرژی  براین  نانیاطم ریزی جهت حصتتتو دو : برنامهاستتتت   2030
مخلوط سوخت با تمرکز بر  تیریحرکت به سمت مد اب اساس عراق تیب داشته

 تجدید پذیر درصتتتد از منبع برق کشتتتور از منابع 30 دیتول نیگاز به برق و همچن
  (Al-Khatteeb,2018کند )امنیت انرژی خود را تأمین 

تا  گذاری در صتتنعت انرژیستترمایهعراق با روندهای کنونی نشتتان می دهد، 
 تواند واردات انرژی خود را به حداقل رستتتانده و فراتر از آنمی یک دهه آینده

شدمی شته با صادرات دا سایه مثل کویت و اردن هم  شورهای هم   این تواند به ک
شور سوزاندن گاز  افزایش تولید نفت، ممانعت هایی که برایبا توجه به برنامه ک از 
ستقل دارد،  و همراه سعه ذخایر م سمت تنوعتو شی به مبادی واردات انرژی به  بخ

معنای قطع وابستتتگی کامل از ایران حا  این موضتتوع به حرکت خواهد کرد  بااین
زیرا زمانی که امکان واردات از منابع مختلف داشتتتته باشتتتد قدرت  ؛نخواهد بود

از ستتویی دیگر شتترای  ایران به این صتتورت استتت که تا   رودباال می آن زنیلانه
نه که قدرت صتتتادراتی محدودی دارد قدرت لا هزمانی  د زنی زیادی هم نخوا

های شتترکتاین خواهد بود که  طی شتتاید مطلوبیت ایرانداشتتت  در لنین شتترای
شبکه انتقا  و توزیع برق عراق به  سعه  ستای تو صی خود را در را صو دولتی و خ

برای ت به معنای ایجاد تقاضتتا در حقیق هرگونه ایجاد لنین تقاضتتایی،کار گیرد  
صنعتگران حوزه برق خود  ست  صادرات گاز و  ضاا ی راهبرد ایران در ایجاد تقا

تواند ورود به بخش توسعه نیروگاهی و شبکه برق بلندمدت برای صادرات گاز می
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 طلبی سایر رقبا خواهد شد هرگونه تعلل در این زمینه، موجب فرصتعراق باشد  
ورود ها در عراق نیز توسعه گازرسانی به خانه تواند به پروژهایران می ضمن اینکه

 .جاد تقاضای گاز خود در اوکراین انجا  دادهمانند اقدامی که روسیه برای ای کند

 گیرینتیجه

عرب عراق،  گانیهمستتادر شتترایطی که ، 2003صتتدا  در ستتا   یپس از برکنار
 ای یاستتتیستتت یفارس تولیدکننده نفت از همکارخلیج یعرب یویژه کشتتتورهابه

از رواب   جمهوری اسیمی نظامیکردند   یعراق خوددار دیبا دولت جد یداقتصا
با عراق ایجاد کرد و نیازهای انرژی این  یو اجتماع یتی، امنی، اقتصتتادیاستتیستت

 گرانیباز ای که طی دو دهه گذشتتتته ایران در میانگونهبه  کشتتتور را تأمین کرد
درواقع،  به دست آورده است  یانحصار تیعراق، مز یای در شبکه اقتصادمنطقه

سبات و همگرایی نیلن صومتبه نوع منا  یبرخ نیهای متقابل بویژه با توجه به خ
های همکاری اما روندهایی مثل؛ در نوع خود جذاب است، رانیو ا یعرب یکشورها
های گذاری، افزایش تولید و درنهایت حضتتتور قدرتای، افزایش ستتترمایهمنطقه

تأمین بزرگ،  حاأ  به ایران ازل کاهش وابستتتتگی عراق  نه را برای   فراهم برقزمی
  کندیم

بازار انرژی عراق گویای این واقعیت استتتت که بازار  روندهای موجود در 
ای گونهبه شتتتاهد تحوالتی ژئوپلیتیک خواهد بوددر آینده نزدیک  انرژی در عراق

که منجر به تحوالتی در رواب  انرژی آن با کشورهای همسایه ازجمله ایران خواهد 
منطقی برای هر کشتتوری ازجمله عراق بخشتتیدن به منابع وارداتی امری شتتد  تنوع

هایی نیاز شتتتدن عراق از انرژی وارداتی ایران، موجب نگرانیحا  بیاستتتت  بااین
ترین اهر  نفوذ ایران در عراق در دو دهه اخیر اینکه انرژی مهمویژهخواهد شتتد  به
شتتبکه برق خود را  ،موازات واردات برقعراق در نظر دارد بهشتتود  محستتوب می

ترین ای توستتتعه دهد و اکنون بزرگستتتیکل ترکیبی، تولید برق هستتتته صتتتورت
های منطقه خاورمیانه و شتتتما  آفریقا و نیز قراردادهای تولید برق را با کشتتتور

  در دست اجرا دارد مختلف هایدر حوزهیافته غربی کشورهای توسعه
یران های آینده از وابستتتگی محب به انرژی ابا توجه به اینکه عراق در ستتا 
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ضور ماثر خود در بازار انرژی  سی انرژی ایران برای ح شد، دیپلما خارج خواهد 
تر داشتتتته باشتتتد و برای هریک از روندهای موجود، عراق باید حضتتتوری فعا 

ایران آنچه در این شرای  اهمیت دارد، این است که  ریزی الز  را انجا  دهد برنامه
هم  نوعیبهعراق  زیرا ؛دستتتت بدهداز تحت هیچ شتتترایطی نباید بازار عراق را 
شتتود و هم عمق ژئوپلیتیک محستتوب میدر شتترای  تحریم  حیات و تنفس ایران

ساب میایران به ستآید  ح سندگان این ا نتواند  2030تا ایران  لنانچه تحلیل نوی
 بساکند، له حفظرا  عراق )اعم از صادرات و بخش توسعه(از بازار گاز  خودسهم 

 داشت  در این کشور نخواهدفرصتی برای حضور ماثر 
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