
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در گفت وگو با 䎯شرق䎬펬 از سلطه فسادي سازمان يافته در كشور همسايه مي گويد 

 
البي احزاب سياسي در اقتصاد رانتي عراق 

 
آمريكايي ها و انگليسي ها اجازه حضور عراقي ها را در صنايع باالدستي اين كشور نمي دهند 

 

شکوفه حبیب زاده: عراقی ها �㼀س از حضور آمر�㠀کایی ها در این کشور، دوران نو�㠀نی را تجربه کردند که

با وعده بهترشدن اوضاع این کشور و حرکت به سوی دموکراسی فاصله معناداری داشت. اما با وجود

و گسترده  فساد  با  هرچند  آن،  در  آزاد  اقتصاد  اجباری  استقرار  از  �㼀س  کشور  این  اقتصاد  این، 

رانت جویی های فراوانی روبه رو شد، اما رشد قابل توجهی را نیز تجربه کرد. ناگفته نماند که افزا�㠀ش

توان فروش نفت به سبب حضور شرکت های بزرگ نفتی مانند شل و بر�㠀تیش  �㼀ترولیوم و افزا�㠀ش جهانی

پروژه های بر  انگلیسی ها  و  آمر�㠀کایی ها  اشراف  سویی،  از  نبود.  بی تأثیر  رشد  این  در  نفت،  قیمت 

ائتالف ارو�㼀ایی  شرکای  حتی  و  عراقی ها  دست  از  را  بزرگ  پروژه های  کشور،  این  نفتی  باالدستی 

این کشور در  سازمان �㠀افته  فسادی  به  منتج  که  رانت  بر  مبتنی  اقتصاد  وجود  درآورد.  به   ضدعراقی 

این صفر  به  نزد�㠀ک  عمرانی  بودجه  کنار  در  است،  شده  اقتصادی  پرنفوذ  گروه های  میان  در  به ویژه 

به وضعیتی را  این کشور  اقتصاد  امنیت،  برای حفظ  دولت  هز�㠀نه های جاری  افزا�㠀ش  دلیل  به  کشور 

خاص و ویژه بدل کرده است. به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق

که در آستانه برگزاری نما�㠀شگاه ایران در بصره با او گفت وگویی داشتیم، اگر کسی با متدولوژی خاص

آزاد اقتصاد  بر  اقتصادی که در ظاهر مبتنی  بازار�㠀ابی در  و روش شناسی  باشد  آشنایی داشته  عراق 

است اما در واقعیت مبتنی بر رانت گروه های سیاسی است را بداند، امکان حضور در پروژه های عراق

را پیدا خواهد کرد. 

  اقتصاد عراق اكنون در چه وضعيتي است؟ 

تجارت محتواي  و  شكل  در  مهم  تغيير  چند  تا  شده  سبب  عراق  درون  ناآرامي ها  و  امنيتي  وضعيت 

تأمین كاالهاي به سمت  و مردم  نياز است  اكنون كاالهاي سرمايه اي كمتر مورد  بگيرد.  عراق شكل 

مصرفي گرايش دارند كه موجب شده تمايل تجارت عراق نيز به اين سو حركت كند. از طرفي سرمايه

عراقي ميل به حفظ دارد و به نوعي خريد عراقي ها به سمت خريدهاي اعتباري متمايل شده است. به

اين معنا كه صاحبان سرمايه عراقي با توجه به وضعيت سياسي و امنيتي ترجيح مي دهند پول خود را

نگاه دارند يا در بخشي سرمايه گذاري كنند كه در كمترين زمان ممكن قابليت تبديل به پول را داشته

شرايط دليل  به  غيرموادغذايي  بخش هاي  در  عراقي  عمده  خريداران  گفت  مي توان  درواقع  باشد. 

بودجه اي و كاهش قيمت نفت از گردونه خريد خارج شده اند. 

  هميشه مطرح مي شود بعد از حضور آمريكايي ها در عراق، بيشتر پروژه هاي عمراني اين كشور دست

آمريكايي هاست و به عراقي ها امكان و حتي اجازه ورود به اين بخش ها داده نمي شود كه اعتراضاتي را

نيز از سوي عراقي ها به همراه داشته و وضعيت اشتغال اين كشور را نيز متأثر كرده است. اكنون هم

همان روال قبل برقرار است؟ 

در پروژه



در پروژه هاي باالدستي حوزه نفت جز آمريكا و انگليس حتي به كشورهاي ديگر هم پيمان در ائتالف

ضدعراقي اجازه ورود داده نشده است؛ چه برسد به شركت هاي منطقه اي يا عراقي. اشرافيت آمريكا

سمتي به  نيز  عراقي ها  قراردادهاي  نوع  است.  بوده  عراقي  و  منطقه  ساير كشورهاي  حضور  از  مانع 

است كه اين امكان را به ساير شركت ها نمي دهد. 

  آيا براي پروژه هاي ديگر چنين امكاني وجود ندارد؟ 

درحال حاضر در ظاهر فضاي كسب وكار عراق، فضاي آزاد است؛ اما نبايد ناديده گرفت فساد دولتي

در اقتصاد اين كشور ر�㠀شه دوانده است؛ بنابراين اگر كسي با متدولوژي خاص عراق آشنايي داشته

باشد و روش شناسي بازاريابي در اقتصادي كه در ظاهر مبتني بر اقتصاد آزاد است؛ اما در واقعيت

مبتني بر رانت گروه هاي سياسي را بداند امكان حضور در پروژه هاي عراق را پيدا خواهد كرد. اينكه

است؛ مادر  پروژه هاي  و  نفت  باالدستي  صنايع  در  تنها  باشد،  آمريكايي ها  مختص  تنها  الزامات  اين 

متدولوژي براساس  كار  انجام  داشته،  را  عراق  اقتصادي  پروژه هاي  اصلي كسب  بازيگري  چيزي كه 

اقتصاد مبتني بر رانت و فساد اداري است. البته نبايد ناديده گرفت كه اين فضا، فضاي مربوط به دو

از اين است كه اكنون حجم بودجه اي كه دولت عراق براي دفاع  سال گذشته عراق است. واقعيت 

باعث نفت،  جهاني  قيمت  همچنين كاهش  و  مي شود  امنيت كشور  حفظ  و  داعش  مقابل  در  مردم 

شده تقريبا هزينه هاي جاري عراق به ميزاني باال رود كه بودجه عمراني اين كشور را در دو سال اخير

تقريبا نزديك به صفر برساند. 

  اين شرايط صرفا براي شركت هاي عراقي است؟ 

وقتي پول نباشد امكان مناقصه جديد هم وجود ندارد. در يك سال گذشته حجم مناقصاتي كه عراقي ها

برگزار كرده اند، بسيار ناچيز و عمدتا پروژه هاي بزرگ در اين ميان خيلي كم بوده است. خيلي از اين

مناقصات هم برگزار شده و حتي برنده آن نيز مشخص مي شود؛ اما هنوز ابالغ مناقصه صورت نگرفته

است. 

  علت اعالم نکردن برنده هاي مناقصات چيست؟ 

اول به فسادي كه در اين كشور وجود دارد، برمي گردد و بعد به اين قضيه كه وقتي تأمین اعتباري

صورت نگيرد، امكان ابالغ مناقصه باوجود برگزاري آن، وجود نخواهد داشت. 

  اگر اين پروژه ها با منابع خارجي باشد، چطور؟ در اين مناقصات تأثيري خواهد داشت؟ 

شاخص هاي امنيتي عراق با توجه به ناآرامي هاي سياسي دروني و بحران داعش باعث شده اخطار در

سيستم هاي پوشش ريسك در عراق به باالترين حد ممكن برسد و عراق به گروه هاي طبقه 7 و 8 ريسك 

(طبقه بندي هستند.  جنگي  شرايط  در  كه  گيرد  قرار  اغلب كشورهايي  دسته  در  و  برسد  جهان  در 

باالتر است.) آن كشور  باالتر رود، ريسك  سرمايه گذاري در  بوده و هرچه  تا 10  از يك  پوشش ريسك 

كشورها وارد  چشم وگوش بسته  ريسك �㼀ذيري،  آالرم هاي  به  توجه  بدون  هم  خارجي  سرمايه گذاران 

نمي شوند. حتي درحالي كه آمريكايي ها و انگليسي ها ادعاي سرمايه گذاري باالي 150 ميليارد دالر در

سرمايه گذاري را  رقم  اين  بايد   2016 �㼀ايان  تا  تعهدات  مطابقت  و  دارند  را  عراق  نفتي  پروژه هاي 

صنايع و  نفت  حوزه  پروژه هاي  در  اساسا  نرسيده اند.  هم  مسير  اين  يك سوم  به  هنوز  مي كردند، 

باالدستي دو، سه روش بين المللي براي عقد قراردادها وجود دارد. يك روش پروداکت شیر�㠀نگ است؛

محصول، آن  در  و  مي رسند  محصول  به  مي كند،  توافق  سرزمين  صاحب  با  سرمايه گذار  عمال  يعني 

شريك مي شوند. عراقي ها اين روش را از گردونه كار خود خارج كرده اند. آنچه اكنون در عراق انجام

مي گيرد، پروداكت سرويس است؛ يعني سرمايه گذار حجم مشخصي را سرمايه گذاري مي كند و وقتي به

آن از  مي كند،  توافق  قرارداد  در  به اضافه سود ساالنه اي كه  معادل سرمايه گذاري  مي رسد،  محصول 

ايجاد كرده، آنچه  و  تجهيزات  تمام  برداشت،  را  و سود خود  اصل  زمان كه  و هر  محصول مي فروشد 

است؛ رفته  سمت  اين  به  عراق  نفتي  قراردادهاي  درحال حاضر  مي دهد؛  سرزمين  صاحب  تحويل 

توسط قر   عمده  بنابراين 



توسط سرمايه   تأمین  بر  ناظر  شده،  بسته  نفت  باالدستي  حوزه  در  كه  قراردادهايي  عمده  بنابراين 

به همين دليل مي شود.  سرمايه گذاري  پروژه ها  اين  براي  دولتي  بودجه هاي  از  و كمتر  است  پيمانكار 

به طور عمد شركت هايي كه توانايي مالي بااليي دارند و در كنار آن از نفوذ سياسي بااليي برخوردارند،

شركت دو  عراق  جنوب  نفتي  میدان های  گسترش  حوزه  در  شوند.  گردونه  اين  وارد  مي توانند 

اغلب كه  ميان دستي  صنايع  در  مگر  داشتند.  ورود  آمريكايي  شركت هاي  و  شل  و  برتيش �㼀تروليوم 

بين افتاده،  اتفاق  اكنون  آنچه  اما  شده اند؛  وارد  جزء  سرمايه گذار  صورت  به  ديگري  شركت هاي 

ادعاهاي اين سرمايه گذاران طبق توافق هايي كه با عراقي ها داشته اند، با عالم واقع، فاصله وجود دارد.

حتي مي رسد؛  اتمام  به  سرمايه گذاري ها  اين  دوره  ديگر  ماه  هفت  حدود  كه  است  حالي  در  اين 

پروژه هايي مانند جمع آوري گازهاي سطحي منطقه جنوب عراق (فلرينگ) هنوز شروع نشده است.  

  چرا محقق نشده است؟ مگر اين شركت ها نسبت به قراردادهاي خود تعهد ندارند؟ 

شركت هاي اين  كرده اند.  سنگين  و  سبك  شركت ها  اين  عراق  در  سرمايه گذاري  ريسك  دليل  به 

چندمليتي آن قدر زرنگ هستند كه مكانيسم هايي در قراردادهاي خود بگذارند تا در شرايط آالرم هاي

امنيتي و افزايش ريسك، بتوانند پروژه هاي خود را متوقف كنند. به نظر مي رسد اين شركت ها چنين

تمهيداتي را در قراردادهاي خود در نظر گرفته اند كه اين چنين با خيال راحت به تعهدات خود عمل

نمي كنند. 

  اقتصاد عراق �㼀س از حضور آمريكايي ها و اعمال اجباري اقتصاد آزاد در اين كشور، رشد داشته يا به

عقب رفته است؟ 

90 که  است  بوده  برخوردار  هم  درصدي   5.7 تا  �㼀نج  بين  رشد  از  نفت  قيمت  از كاهش  پيش  عراق 

درصد اين رشد اقتصادي ناشي از افزايش توان فروش نفت عراق و افزايش قيمت نفت بود. با اينكه

وقتي اما  مي فروشد،  نفت  بشكه  میلیون   2.6 روزانه  و  دارد  را  نفت  فروش  توان  افزايش  عراق  هنوز 

قيمت فروش نفت كاهش پيدا كرد، عراق هم با كاهش رشد اقتصادي مواجه شد. اما بايد گفت در

كل، اقتصاد عراق �㼀س از دوران سازندگي سقوط صدام، با رشد همراه بوده است. 

  اين رشد همراه با تقويت بخش خصوصي اين كشور بوده است؟ 

نه اين طور نيست. باوجودي كه ظاهر اقتصاد عراق اقتصاد مبتني بر كسب وكار آزاد است، اما درواقع

اقتصاد رانتير و عرصه رقابت براي گروه هاي سياسي صاحب قدرت شكل گرفته است. 

  اين رانتي كه از آن نام مي بريد، در پيوند با كدام گروه هاي قدرت در اين كشور بوده است؟ 

بستگي دارد. با توجه به اينكه فضاي چندقطبي و چندحزبي در عراق شكل گرفته و راه دموكراسي از

مي روند. درآمد  به دنبال كسب  خود  حزبي  فعاليت هاي  براي  احزاب  عمال  مي گذرد،  قدرت  كسب 

از رانت هايي بوده كه در هنگام حضور در قدرت اين گروه ها، استفاده  آسان ترين درآمد ممكن براي 

براي آنها فراهم شده است. بنابراين خودبه خود اين شرايط، يك فساد سازمان يافته ايجاد كرده است و

به نوعي افراد وقتي كرسي را در بدنه نظام بوروكراسي اين كشور دريافت كردند، بيش از آنكه توجهي

و است  رانت  آن  تعريف  برده اند كه  را  خود  حزب  براي  مقطعي  بهره   باشند،  داشته  آينده كشور  به 

خروجي آن فساد. 

  بخش خصوصي پيش از سقوط صدام در عراق چه وضعيتي داشته است؟ 

بايد به دو بخش تقسيم كرد: دوران پيشاجنگ كه بخش خصوصي هم وجود قبل از سقوط صدام را 

داشته است. ديگري �㼀س از كودتاي صدام و ورود عراق به جنگ با ايران. جنگ خليج فارس اول و دوم

سبب شد كه اگر هم رگه هايي از شكل گيري بخش خصوصي به ويژه در بين برخي از استان ها كه در

نزديكي اردن بودند و برخي تجار غيرشيعه ايجاد شده بود، به كنار گذاشته شود. از سويي از ُكردها و

اهل تشيع به دليل نگاه امنيتي كه در زمان حكومت صدام وجود داشت، امكان هرگونه فعاليتي قبل

اقليم فدرال  منطقه  ايجاد  و   1991 سال  از  �㼀س  مي شد.  سلب  حائل  منطقه  ايجاد  و   1991 سال  از 

كردستان و شكل گيري حكومت



كردستان و شكل گيري حكومت هاي قدرتمند ُكرد در مناطقي كه كردها حضور داشتند مانند اربيل،

سليمانيه و دهوك، بخش خصوصي فعال شد. درواقع آنچه كه در دوران پيش از نوين شدن عراق بود،

بيشتر مبتني بر اقتصاد دولتي و رانتير بود و عمدتا بخش خصوصي ظهور و بروزي نداشت و سهمي

كه در اقتصاد داشت كمتر از 10درصد بود. آنچه كه در ترسيم معماري اقتصادي عراق ديده شده،

بايد اقتصاد مبتني بر بازار باشد، اما دولت بايد نقش تسهيلگر و سياست گذار را داشته باشد و صرفا

تنظيم بازار را انجام دهد. اما به دليل اينكه بخش خصوصي قوي هنوز شكل نگرفته، فكر مي كنم عراق

با اقتصاد بازار آزاد حدود نيم دهه اي فاصله دارد.  

  اگر به حضور آمر�㠀کایی ها در عراق نگاهی داشته باشیم که تمایلی به مشارکت عراقی ها در پروژه هایی

که در دست گرفته اند ندارند، اشتغال این کشور را چگونه می توان تصویر کرد؟  

تا نرخ بی کاری در رنج قابل قبولی باشد. فقط درحال حاضر، اشتغال کاذب در این کشور سبب شده 

دستگاه های جذب  پیمانی  سرباز  �㠀ا  نظامی  نیروهای  عنوان  تحت  که  افرادی  تعداد  به  نگاهی  اگر 

امنیتی این کشور شده اند بینداز�㠀د، متوجه می شو�㠀د این شغل ها کاذب هستند و به محض استقرار

امنیت در عراق، تعداد ز�㠀ادی از این مشاغل جا�㠀گاه خود را از دست می دهند و عراق با بحران اشتغال

اگر و  نکرده  ا�㠀جاد  �㼀ا�㠀دار  اشتغال  و  ترمیم  را  خود  زیرساخت های  عراق  هنوز  زیرا  می شود،  مواجه 

پیش دولت  از  حقوق بگیرشدن  سمت  به  افراد  عمدتا  و  است  دولتی  اشتغال  کرده  ا�㠀جاد  اشتغالی 

می روند که اگر به این ترتیب پیش برود، قطعا �㼀اشنه آشیل برای اقتصاد عراق خواهد بود.  

  قوی ترین گروه اقتصادی در عراق درحال حاضر کدام گروه است؟  

اگر منظور شما گروه های رانتیر است، در منطقه سلیمانیه اتحاد�㠀ه میهنی، گروه نوکان را شکل داده

حزب و  اربیل  منطقه  است.  گروه  این  در  کردستان  میهنی  اتحاد�㠀ه  اقتصادی  فعالیت  تمام  که 

اعلی، بیشتر ایراک اویل را دارند. مجلس  دموکرات کردستان، کمپانی استارگروپ و در حوزه نفتی، 

گروه کوثر و هلد�㠀نگ های تابعه را دارد. سایر احزاب نیز کم و ز�㠀اد هر �㠀ک بخش های اقتصادی را در

دست دارند. اما اگر بخواهم به طور خالصه بگو�㠀م، البی اهل تسنن از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار

از آن شیعیان وابسته به مجلس اعلی و سپس گروه های از آن گروه ُکردها هستند و �㼀س  است. �㼀س 

د�㠀گر شیعه. 

  شما در بخشی از صحبت های خود به اختصاص بخش اعظم بودجه عراق به تأمین امنیت این کشور

در مقابل داعش اشاره داشتید. آ�㠀ا می توان برآوردی از درآمد داعش ارائه داد؟  

اعداد و ارقام متفاوتی اعالم می شود. آنچه تقر�㠀با خیلی ها آن را قبول دارند، کف درآمدی داعشی ها

با سرزمینی  حضور  دلیل  به  فقط  نیز  را  درآمد  این  است.  روز  در  دالر  میلیون  سه  تا  �㠀ک  بین  رقمی 

بهره گیری از فروش نفت، آثار باستانی، زورگیری، مبادله اسرا و... آن سرزمین دارند. این رقم غیر از

آن درآمدهای اولیه ای است که به سبب بانک موصل برای داعشی ها فراهم آمده است. زیرا بخشی از

ذخایر بانک مرکزی عراق در استان موصل بود و وقتی این استان سقوط کرد، داعشی ها بخشی از این

ذخایر را از آن خود کردند و از آن به عنوان �㼀شتوانه محکمی برای تقو�㠀ت خود بهره گرفتند. 
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