
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 اندازیچنگ

 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 زادهمرجان شریفپژوهشگر:  

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

3 
 

 هرست مطالبف

 صفحه  عنوان

 

 

 1 .................................................................................................................. مقدمه 

 1 .............................................................................................. عراق نفت یاقتصاد ارزش 

 3 ............................................................................................. عراق نفت کیژئوپلت ارزش 

 4 ..............................................................................عراق نفت موضوع به ترامپ دونالد کردیرو 

 4 .............................................................................................................. آخر سخن 

 
 
 

 



 

1 
 

 بسمه تعالي
 مقدمه 

حقوق از دست رفته مردم و احقاق این کشور  رقراری امنیت و دموکراسی درباگر چه تهاجم نظامی آمریکا به عراق به بهانه 

مله به برای حمریکا آ بسیاری انگیزهگران تحلیلعراق صورت گرفت، اما واقعیات پشت پرده، حکایت از اهداف دیگری دارند. 

 .1ای تصاحب نفت و درآمد نفتی عراق صورت گرفته استبردانند که میساله  5یک پروژه حداقل عراق را 

مریکا در کنترل آتعجیل ارتش کند؛ مواردی نظیر تقویت میها را آور در جریان جنگ، شکیادآوری برخی رخدادهای تعجب

کا حتی مریآدولت اینکه آمریکا،  اهداف استراتژیکآن به سایر  اولویت دادن سیسات تولید نفت در ساعات اولیه تهاجم وأت

 هابمباران جریان دروزارت نفت عراق  اینکه ،ه بودهای خدمات نفتی را امضا کردقبل از حمله به عراق، قراردادهای شرکت

گونه آسیب دیدگی وزارت نفت عراق را از هراما ، محافظت کند از موزه بغدادنتوانست مریکا آارتش اینکه  صدمه ندید و

آمریکا بیشتر از هر کشور  2۰1۸تا سال بینیم میاندازیم، وقتی نگاهی به میزان مصرف نفت در آمریکا می. 2ردکمحافظت 

 آمریکا در رتبه اول قرار دارد که، مصرف کننده نفت کشور بزرگ 1۰در فهرست  ؛3تکرده اس دیگری در جهان نفت مصرف

هزار  ۹5۸میلیون و  1۹روزانه  2۰1۷و در سال بشکه هزار  ۴5۶میلیون و  2۰ هر روز 2۰1۸تا پایان سال  میزان مصرفش

زند. در این نوشتار آمریکا از حمله به عراق دامن می؛ و این موضوع به تردیدها در مورد انگیزه واقعی ۴بوده است بشکه نفت

 هایی از اهداف پنهان آمریکا از حمله نظامی به عراق اشاره شده است.به گوشه

 نفت عراق ارزش اقتصادی 

جایگاه در نفت،  همیلیارد بشکه ذخیر 1۴3عراق با داشتن  ،ترین ذخایر قطعی نفتصاحب بزرگ کشورهایدر فهرست 

 بر لگرانیاز تحل یارینفت عراق بس یغن ریتوجه به ذخا با. ۶است دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپکو  5گرفتهقرار پنجم 

 .۷کند نیمأرا ت یبازار جهان ازیبخش اعظم حجم نفت خام مورد ن تواندیم 2۰3۰که عراق در سال  انددهیعق نیا

تا  215یید نشده نفتی این کشور بین تأمیزان ذخایر  بر این باور است که اقتصاددان صنعت نفت عراق «محمد علی زینی»

هم  ورا از دست داده های اکتشافی رصت فعالیتهای طوالنی جنگ و تحریم، فبه سبب سالاما  است میلیارد بشکه 2۴۰

 .۸نفتی عراق کشف نشده باقی مانده است اکنون حجم زیادی از ذخایر

                                                           
 (25/۶/13۸۶. دیپلماسی ایرانی؛ )1
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ار کم هزینه است. آمار هایی هستند که استخراج نفت موجود در آنها بسینشده عراق در موقعیتاستخراج   های نفتیحوزه

 .1کالن نفت برای اقتصاد عراق دارد دالر است و این نشان از درآمد 1ها دهد هزینه استخراج سهم اعظم این نفتنشان می

برای مطلب که جنگ با عراق یید این در تأ 1۹۹۰های پایانی دهه مشاور صنعت نفت عراق در سال« فالح آل جیبوری»

 .با عنوان واشنگتن و خاورمیانه در کالیفرنیا خبر داد در یک اجالس محرمانه از شرکت غارت نفت این سرزمین بود

یابی های دستآن تشکیل شد روش پیمانمریکا و چند کشور همآاقتصادی  محرمانه که با حضور سران در این اجالس 

د آمریکا ارائه شس از آن پیش نویس طرحی در . پمنابع عظیم نفتی این منطقه از جهان مورد بررسی قرار گرفتغرب به 

نفت موجود  در ظاهر هدفش تضعیف کارتل نفتی اوپک از طریق افزایش حجم نام داشت و «نفت عراقهای حراج حوزه»که 

با ریاست آقای چلبی در لندن   ورهای قدرتمند جهان کهچراغ سبز این حراج در جلسه بعدی کشدر بازارهای مصرف بود. 

 تر مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسات صدام،برگزار شده بود روشن شد و پس از آن طرح حمله به عراق به طور جدی

 عنوان نشد. مریکا با عراق بود اصالًای که در ظاهر دلیل جنگ آلهای شیمیایی و هزاران مسئهوضعیت بمب

ز جنگ صنعت نفت عراق : در آن زمان قرار بود بعد اگویداست می «سان فرانسیسکو»که هم اکنون ساکن  «جیبوریآل »

گیری جالس واگذار شود و طی این درا های حاضر درو حامیان عراقی این جنگ یعنی من و دیگر عراقیبه بخش خصوصی 

رد شود ولی واقعیت چیز دیگری بود. در جریان جنگ های صنعت نفت عراق واها و زیر ساختترین آسیب به حوزهکم

مریکایی آو به گفته پژوهشگران  های صنعت نفت این کشور تخریب شدندساختانتقال نفت و بسیاری دیگر از زیرهای لوله

بین  زانهرو بعد از اتمام جنگ،سال  چهارطی  آمریکامیلیاردها دالر از نفت این سرزمین عربی از بین رفت. به گزارش دولت 

های زیر ساختی در هزار بشکه نفت یا از طریق قاچاق از مرزهای کشور خارج شد و یا اینکه در اثر ضعف 3۰۰هزار تا  1۰۰

دالر در نظر  5۰سال را  ۴بشکه نفت هدر رفته طی طبق این گزارش اگر به طور متوسط قیمت هر. هدر رفت انتقال نفت

 .دتواند سهم کالنی در اقتصاد ضعیف عراق داشته باشکه می شودمی دالر برآورد میلیارد 15تا  5بین  آنارزش  ،بگیریم

نفت عراق را بر عهده گرفت و نماینده دولت   که پس از جنگ کنترل« کارولفیلیپ »این طرح نیز فریبی بیش نبود.  اما

سازی صنعت نفت را نداشت زیرا تجربه روسیه پس از گاه هدف خصوصیمریکا هیچآ گوید:مریکا در این کشور بود میآ

 بگیرد.در صنعت نفت صورت سازی نشان داد که نباید خصوصیشوروی فروپاشی اتحاد جماهیر 

 ،«بریتیش پترولیوم» ،«چورون»های نفتی بزرگ غرب از قبیل شرکت مریکا از این جنگ است.آگیری حال زمان بهره

کاران صنعت نفت عراق امضا کردند. به موجب این اندرهمکاری در تولید را با دست و چندین شرکت دیگر قرار داد «شل»

کنند و سهم زیادی از گذاری میها و استخراج نفت عراق سرمایهها در بازسازی زیر ساختقرار داد سی ساله این شرکت

 کنند.صل از صنعت نفت را تصاحب میسود حا

                                                           
؛ مشرق ؛ خبرگزاریهای مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهشت؛ دالر به ازای هر بشکه برآورد شده اس 1۰هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران در حدود  .1
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درصد از سود را تصاحب  ۷5عراق های نفتی غاز تولید و استخراج نفت از حوزهنفتی تا چندین سال پس از آ هایشرکت

 هایهای اولیه و فعالیتهای نفتی برای حفاریهای تحمیل شده به شرکتکنند. این سهم کالن برای جبران هزینهمی

اهند کرد که بازهم سهم زیادی از سود را تصاحب خو درصد 3۰های مذکور پس از آن شرکتاکتشافی و استخراجی است؛ 

شود مریکایی رسید و گفته میآمیالدی به تصویب مقامات  2۰۰1این همان طرح حراج نفت عراق است که در سال  است.

کاظم  13۸۹ در مرداد ماه سال .1تجاری خود را جبران کند  درصد از کسری تراز ۴۰تواند حدود آمریکا میبا اجرای آن 

در حال حاضر آمریکا با فروش نفت عراق، غرامت " گفت: ن امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسجاللی، سخنگوی کمیسیو

 2."دگیرجنگ را از عراق می

 ارزش ژئوپلتیک نفت عراق 

نترل میادین ک . نفت منبع تقویت دشمن است.بود ومت بوش برای نفت عراق تعیین کرد، نقشی ژئوپلتیکنقشی که حک

مریکا باید برای کاهش آعالوه هنماید. بو او را از این منبع اصلی قدرت محروم می مریکا دشمن را تضعیفآ از سوینفتی 

از درآمدهای نفتی به منظور جبران بار مالی ناشی از تغییر رژیم در عراق  ،مریکاآکنندگان مالیات در فشار به پرداخت

هایی که آنها را برای حکومت در عراق نامناسب دهد که از مشارکت گروهمریکا اجازه میآعراق به  استفاده نماید. کنترل نفت

 د.خواهد ز. هرکس کنترل نفت عراق را در دست داشته باشد سرنوشت و آینده عراق را رقم کندداند ممانعت می

سازد یمکنندگان این منابع را قادر صاحبی، تنفت منبع اصلی قدرت در عراق بـوده است. کنترل منابع نفت 1۹3۰از دهه

کنترل دومین ذخیره  نماید. اعمال فشارردم بر م ،ها جهت تطمیع هواداران رژیماب و ولخرجی در هزینهاز طریق تهدید، ارع

 لیدک، که نفتفهمیده بود طور کامل  آمد. صدام بهالمللی صدام به شمار میمنبع عظیم قدرت داخلی و بینی جهان، نفت

اق های نفتی عرمریکا قریب الوقوع گردید، وی تهدید کرد که میدانآکه تهاجم  اعمال قدرت در عراق است. بنابراین، زمانی

است که  تگر این واقعیشانسات و خطوط لوله نفتی عراق، نسیأها و تخریب تش وسیعی از ویرانیکشاند. بخیرا به آتش م

ی اهمین امنیت میدانأریزی برای تبرنامهها قبل از حمله به عراق با مریکا ماهآکنترل نفت به معنی کنترل عراق است. اما 

ام از منبع نمودن صد بلکه به منظور محروم ،یا کاهش قیمت نفت مریکا وآنفت ه نفتی این کشور و نه به دلیل افزایش عرض

اهرمی در همچون از نفت خواست میت بوش دولقی، اقدام نمود. ک دولت جدید یکپارچه عرادرت و سرانجام استقرار یق

 م دوست و با ثبات در عراقیک رژییعنی مین مالی استقرار حکومت مورد نظر خود، أتبرای  ،یدستیابی به مقاصد سیاس

 ز نتیجه مطلوب را به همراه نداشت.های او کامالً اشتباه از آب درآمد و محاسباتش نیبینیاما پیش .3دناستفاده ک

                                                           
 (25/۶/13۸۶دیپلماسی ایرانی؛ ) .1
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 رویکرد دونالد ترامپ به موضوع نفت عراق 

در  هکهایی ن، دولت عراق به آمریکاییای میان عراق و آمریکا امضا شده که بنا بر آ، توافقنامهمسئوالن عراقیطبق اعالم 

 خسارت پرداخت، قرار گرفتند( هدف بدرفتاری 1۹۹1و  1۹۹۰و در زمان جنگ کویت )زمان ریاست جمهوری صدام 

ا چهارصد ها رآمریکایی ظربا انتشار این خبر، مبلغ خسارت مورد ن« کریستین ساینس مونیتور»روزنامه آمریکایی کند. می

الذکر و دیگر عایدات مستقیم و غیر مستقیم آمریکا از منابع نفتی عراق، رغم موافقتنامه فوق. علی1دالر اعالم کردمیلیون 

در دیداری  2۰1۷در سال ریزی برای تحقق مطامع بیشتر است. او داند و همواره در حال طرحترامپ آنها را کافی نمی دونالد

. گرفتیم؛ اما اشکالی نداردما باید نفت عراق را به دست می"با کارمندان سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( گفته بود 

 2."دد دوباره شانس این را داشته باشیشای

های هدر ازای هزینته بود عراق از او خواسوقت ، نخست وزیر «حیدر عبادی»دو بار در گفتگو با « دونالد ترامپ»شود گفته می

ای هدونالد ترامپ در طول رقابتد. نظامی آمریکا در این کشور به دلیل جنگ، بغداد نفت خود را در اختیار واشنگتن قرار ده

و هزاران آمریکایی جان خود را از  که آمریکا چندین هزار میلیارد دالر در عراق خرج کرده بارها گفته بود نیز انتخاباتی

 عراق را درهای نفتی بارها گفته که آمریکا باید میدان. ترامپ اندهاند، اما در مقابل آن هیچ چیز دریافت نکرددست داده

در یکی دیگر از اظهارات جنجال آفرین خود گفته بود که ضروری  ترامپ. 3دکرتصاحب میهای جنگ ازای بازپرداخت هزینه

، میالدی متحمل شده 2۰۰3در سال  این کشور ای که برای به اصطالح آزادسازیاست آمریکا، نفت عراق را در برابر هزینه

ش در این کشور داع پیدایش شاهداگر آمریکا بر نفت عراق کنترل داشت،  ه بودبرای خود بردارد. او همچنین مدعی شد

 یم.نبود

 سخن آخر 

 -به گفته خودش -بابت پوشی نخواهد کرد. او های انتخاباتی خود درباره عراق چشمکه از وعده دارد کیدأت ترامپدونالد 

واثق »کند؛ اما به گفته ، به شدت احساس خسران میدر منطقه هزینه کردهی که آمریکا بی نتیجه تریلیون دالر ۶بیش از 

او  مشاوران این گونه اظهارات از سوی تیم ،«های راهبردی عراقپژوهش»روه مطالعات عراق در مرکز رئیس گ« الهاشمی

ترین راه احیای رسد بهترین و کوتاه. به نظر می۴دشوان و جنگ ساالران هستند، مطرح میکه بیشتر نظامیان، اقتصاددان

مریکا و با این رویکرد آ پیچیده کردن اوضاع سیاسی اجتماعی این کشور باشدمنافع از دست رفته، بحران آفرینی در عراق و 

های تازه در عراق، بغداد به راحتی نخواهد توانست از بند اوضاع ناگوار ایجاد بحراناش برای ایو حامیان داخلی و منطقه

 رهایی یابد.

                                                           
 (21/۶/13۸۹. پایگاه خبری تابناک؛ )1

 (2/12/13۹5. بی.بی.سی؛ )2

 (5/۹/13۹۷. باشگاه خبرنگاران جوان؛ )3

 (21/12/13۹5خبرگزاری ایرنا؛ ). ۴


