آشنایی با کشور عراق

پرچم عراق

پایتخت و شهرهاي مهم
پايتخت عراق بغداد و شهرهاي مهم آن عبارتند از :كربال  ،نجف اشرف  ،بصره  ،موصل  ،كركوك  ،اربيل ،
سليمانيه  ،رمادي  ،حله  ،عماره  ،كوت  ،ديوانيه  ،ناصريه ،ديالي  ،سماوه  ،سامرا  ،دهوك
زبان و خط رسمی  :عربی وکردي

نشان ملي عراق

تعداد جمعيت و توزیع دینی ،مذهبی و قومی آن
جمعيت عراق  :حدودا  39ميليون نفراست (طبق آمار سال )2018
مسلمانان  ، %95 :مسيحيان و يهوديان و صابئه و ايزدي ها و ديگر اقليتهاي ديني %5
شيعيان  %65و مذاهب مختلف اهل سنت %30
قوميت عرب  ، % 70 :كرد  ، %20 :تركمن  ، % 3 :ديگر اقليتهاي قومي %7

تاريخچه
قديميترين نامي كه براي عراق امروزي به كار رفته «سومر» است كه در هزاره پنجم تا سوم قبل از ميالد نام دولت
و ملتي در جنوب عراق كنوني بوده است .پس از آن به ترتيب دولتهاي آكد در مركز و جنوب ،آشور در شمال بابل
در جنوب آن تأسيس گرديد كه به همين جهت به قسمتهايي از آن مملكت آشور ،مملكت اكد ،و مملكت بابل نيز
گفتهاند .به دليل جريان دو رود دجله و فرات ،عراق را از قديم بينالنهرين ناميدهاند .در ايران باستان عراق را
سورستان ميگفته اند كه شايد به خاطر اتصال و امتداد آن به طرف سوريه بوده است .كلمه عراق به اين ترتيب پس
از فتح ايران به دست مسلمين وضع و رايج گرديده است .الزم به ذكر است كه اعراب قسمت شمالي بينالنهرين را
كه كوهستاني است جزيره ميناميدند و قسمت جنوبي آن را كه به صورت دشت ميباشد عراق ميگفتند .همين قسمت
جنوبي (عراق) كه منابع قديم در بسياري از موارد به سواد موسوم بوده زيرا پس از بيابانهاي وسيع عربستان

چشمانداز درختان عراق آن را به صورت سياهي دور دستي نشان داده و به همين جهت اعراب بدان سواد نام
دادهاند .به دليل وجود درخت بسيار كه كلمه سواد راموجب شده عدهاي عقيده دارند كه نام عراق از عرق )(ergبه
معناي ريشه گرفته شده است .گروه ديگري از لغتشناسان عراق را به معناي زمين ساحلي دانستهاند .يادآوري
ميشود كه عراق را در ابتدا به جنوب بينالنهرين ميگفتهاند كه مجاور خليج فارس است .بر همين اساس بعضي
عراق را معرب كلمه فارسي ايراه به معناي كرانه ذكر كردهاند و سرانجام برخي محققان عراق را صورت تغير
يافتهاي از ايران دانستهاند (ــ ايران) به موازات كلمه عراق ،عراقين نيز در منابع به كرات ذكر شده است كه منظور
از آن در ابتدا دو شهر كوفه و بصره بوده كه هر دو در جنوب بينالنهرين واقع شدهاند .از دوره سلجوقيان ،عراقين
به دو صورت عراق عرب (منظور دو عراق فوقالذكر يعني كوفه و بصره) و عراق عجم (منظور منطقه كوهستاني
غرب ايران) به كار رفته است .عراقين را به صورت عراقان نيز نوشتهاند .عراق در طول تاريخ خود همواره جزيي
از قلمرو دولتهاي ايراني ،عربي و عثماني بوده است تا آنكه در سال  1920م .با به قدرت رسيدن ملك فيصل اول
اين كشور پادشاهي عراق نام گرفت .سپس در سال 1958م .با سرنگوني رژيم سلطنتي و تأسيس جمهوري
دموكراتيك خلق عراق تغيير نام داد .

عراق امروز
عراق با نام رسمی جمهوری عراق از کشورهای خاورميانه و جنوب غرب آسيا است ..عراق کشوری پهناور با
مساحت  ۴38،317کيلومتر مربع (حدود يک چهارم ايران) است  .بيشتر سرزمين عراق پست و هموار و گرمسيری
است  .غرب عراق کوير است و شرق آن جلگههای حاصلخيز  .ولی بخشی از کردستان عراق (شمال خاور)
کوهستانی و سردسير میباشد  .همچنين عراق يکی از بزرگترين کشورهای دارای منابع نفت میباشد  .اين کشور
دارای  153ميليارد بشکه (برآورد سال  )2018ذخاير تاييد شده نفتی میباشد  .بيشتر مردم اين کشور شيعهاند و
غالبا ً در مناطق جنوبی و مرکزی سکونت دارند مرقد  ۶تن از ائمه شيعه در شهرهای نجف ،کربال ،کاظمين و سامرا
و نيز مساجد مشهور شيعه مانند مسجد کوفه و مسجد سهله و سرداب غيبت ،و حوزه علميه نجف در اين کشور
واقع است .وقايع تاريخی صدر اسالم همچون جنگ جمل ،صفين ،نهروان ،واقعه کربال و قيام مختار در عراق به
وقوع پيوست .شيعيان بسياری از سراسر جهان برای زيارت حرم امامان شيعه به عراق سفر میکنند .بزرگترين
اجتماع شيعيان جهان هر ساله در ايام اربعين ،در کربال شکل میگيرد .
سابقۀ تشيع در عراق به زمان امام علی(ع) برمیگردد .در اين دوره تشيع در عراق گسترش يافت و از آنجا به ديگر
مناطق از جمله ايران منتقل شد .هر چند در دولتهای شيعی عراق همچون حمدانيان،آل بويه و صفويه ،کم و بيش
شيعيان در حکومت نقش داشتند  .با تأسيس دولت عثمانی شيعيان از صحنه سياسی حکومت عراق طرد شدند .در
زمان اشغال عراق به دست انگليسیها شيعيان نقش فعالتری يافتند و علمای بسياری از جمله محمد تقی شيرازی
فتوای جهاد عليه انگيسیها را صادر کردند .در همين دوره بود که حزب الدعوه از نخستين احزاب شيعی عراق،
فعاليت سياسی خود را آغاز کرد.
.
با روی کار آمدن حزب بعث ،سياست طرد شيعيان شدّت بيشتری گرفت؛ پس از حمله عراق به کويت شيعيان قيام
خودجوشی عليه حکومت (حزب بعث) انجام دادند که به انتفاضۀ شعبانيه معروف شد .در پی اين قيام سرکوب
شيعيان از سوی نظام حاکم آغاز شد و عالوه بر قتل عام شيعيان ،بسياری از رهبران شيعه زندانی ،تبعيد و يا کشته
شدند .
پس از اشغال عراق توسط امريکا و سقوط صدام حسين در سال 2003م ،شيعيان نيز وارد صحنه سياسی عراق
شدند  .در ساختار سياسی جديد عراق ،نخست وزير از شيعيان انتخاب میشود .
عراق دارای  18استان می باشد که عبارتند از:
-1بغداد -2کربال -3بصره -۴صالح الدين  -۵نينوا -۶ديوانيه -7سليمانيه -8اربيل -9االنبار -10نجف -11بابل -12
مثنی -13واسط  -1۴ميسان -1۵کرکوک -1۶قادسيه -17دياله -18ذيقار

رديف

نام استان

1

انبار

2

صالح
الدين

3

ذی قار

4

القادسيه

مشخصات

موقعيت جغرافيايی :غرب عراق ،
مساحت 138،501 :کيلومتر مربع ،
جمعيت 1،771،656 :نفر  ،طبق برآوردهای آماری برای سال ، 2018
کشاورزی :گندم  ،ذرت  ،آفتابگردان ،
صنعت :صنايع غذايی و شيميايی ،
مکانهای توريستی و تاريخی :درياچه هبانيه  ،سد حديثه  ،قلعه آناه  ،مسجد مينارا  ،فراه آل
فاروق
موقعيت جغرافيايی - :منطقه مرکزی عراق
24،751 km2
جمعيت 1،595،235 :براساس برآوردهای سال 2018
کشاورزی :گندم و جو  ،پنبه  ،آفتابگردان  ،درختان ميوه
صنعتی :صنايع داروسازی و شيميايی صنايع
ابی دلف pتوريستی و تاريخی :حرم دو امامت نظامی
.موقعيت جغرافيايی :جنوب عراق
km2مساحت12900 :
.جمعيت 2،095،172 :نفر  ،طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
.کشاورزی :برنج  ،گندم  ،نيشکر  ،کنجد  ،آفتابگردان
.صنعت :صنايع برق  ،متالورژی  ،مواد غذايی و نساجی
اماکن توريستی و تاريخی :زيگورات اور  ،کاخ شاه شوالکی  ،شهر باستانی الرسا  ،شهر
باستانی اور
موقعيت جغرافيايی :جنوب عراق
منطقه 8153 :کيلومتر مربع
جمعيت 1،291،048 :براساس برآوردهای آماری برای سال 2018
کشاورزی :برنج  ،گندم  ،جو  ،آفتابگردان  ،نخلستان

صنعت :مواد غذايی  ،نساجی  ،ساخت و ساز و صنايع شيميايی
گردشگری و اماکن تاريخی :زاگورا نفر
موقعيت جغرافيايی - :منطقه جنوب غربی عراق
کيلومتر 51،740 ²

5

مثنی

6

ميسان

7

واسط

8

بصره

9

نجف

جمعيت 814.371 - :نفر طبق برآورد آماری برای سال 2018
.کشاورزی - :گندم  ،جو  ،کنجد  ،آفتابگردان  ،نخل
.صنعت - :صنايع ساخت و ساز و مواد غذايی
.اماکن توريستی و تاريخی - :شهر باستانی و شرکای
.موقعيت جغرافيايی :جنوب شرقی عراق
km2مساحت16.072 :
.جمعيت 1،112،673 :نفر  ،طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
.کشاورزی :نيشکر  ،گندم  ،جو  ،کنجد  ،آفتابگردان
.صنعت :صنايع غذايی و شيميايی
.مکان توريستی و تاريخی :مسجد جامع  ،محالت القادريه
موقعيت جغرافيايی :منطقه مرکزی عراق 17153 :
کيلومتر مربع
جمعيت 1،378،723 :نفر  ،طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
کشاورزی :گندم  ،جو  ،پنبه  ،آفتابگردان  ،ذرت  ،کنجد
صنعت :نساجی  ،مواد غذايی و صنايع ساختمانی
توريستی و اماکن تاريخی :تل آل-نعمان  ،باستان شناسی
.موقعيت جغرافيايی - :جنوب شرقی عراق
.مساحت 19،070 - :کيلومتر
.جمعيت 2،908،491 - :نفر  ،براساس برآوردهای آماری برای سال 2018
.کشاورزی :گندم  ،جو  ،ذرت  ،نخلستان
.صنعت - :صنايع شيميايی  ،صنايع ساختمانی  ،آهن و فوالد  ،صنايع نفت
موقعيت جغرافيايی :غرب عراق ،
مساحت 28.824 :کيلومتر مربع ،

جمعيت ، 1،471،592 :طبق برآوردهای آماری برای سال ، 2018
کشاورزی :برنج  ،گندم  ،جو  ،آفتابگردان  ،نخلستان ،
صنعت :ساخت و ساز  ،مواد غذايی  ،چرم  ،صنايع تاير
و توريستی و اماکن تاريخی :حرم امام علی (عليه السالم) )  ،مسجد الکوفه  ،کاخ السودير ،
کاخ الخورناخ  ،کاخ االماره
.موقعيت جغرافيايی - :شمال عراق
.مساحت 6،553 :کيلومتر مربع
.جمعيت 1،292،535 :نفر  ،طبق برآورد آماری برای سال 2018

10

دهوک

11

اربيل

12

کرکوک

13

نينوا

.کشاورزی :گندم  ،جو  ،تنباکو  ،چغندر  ،درختان ميوه
.صنعت :صنايع غذايی و ساختمانی
: - Zawiya Resort ،Sawara Tuka Resort ،Resortاماکن توريستی و تاريخی
Sarsank ،Resort Anishkai ،Sulav Resort ،Castle Amadiyah ،Bridge
Abbasid.
.موقعيت جغرافيايی - :شمال عراق
.مساحت 15،074 :کيلومتر مربع
.جمعيت 1،854،778 - :نفر  ،طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
.کشاورزی :گندم  ،جو  ،تنباکو  ،چغندر  ،درختان ميوه
.صنعت :صنايع غذايی  ،ساخت و ساز و صنايع شيميايی
اماکن توريستی و باستان شناسی - :توچال صالح الدين  ،توچال حاجی عمران  ،تفريحی بکال
 ،.توچال شوالوا  ،آبشار کالی علی بيک  ،ارگ اربيل
موقعيت جغرافيايی - :شمال عراق
اندازه 9،679 :کيلومتر مربع
جمعيت 1،597،876 :نفر  ،طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
کشاورزی :گندم  ،جو  ،ذرت  ،آفتابگردان
صنعت :ساخت و ساز و صنايع شيميايی صنايع
توريستی و تاريخی :قلعه کرکوک  ،سايت جارو
موقعيت جغرافيايی :شمال عراق
مساحت 32323 :کيلومتر مربع
جمعيت 3،729،998 :نفر طبق برآورد آماری برای سال 2018

کشاورزی :گندم و جو  ،چغندر
صنعت :مواد غذايی  ،ساخت و ساز و صنايع شيميايی
اماکن گردشگری و تاريخی :مجموعه جنگلی توريستی  ،نقش آبشارها  ،جزيره توريستی ،
سد و درياچه موصل  ،مسجد پيامبر يونس (سالم هللا عليها)  ،مسجد پيامبر اکرم (صلی هللا
عليه و آله)  ،قلعه شيرقات  ،شهر نمرود شهر هادار
موقعيت جغرافيايی :شمال شرقی عراق
 107.023کيلومتر مربع
جمعيت 2،162،279 :نفر جمعيت طبق برآوردهای آماری برای سال 2018

14

سليمانيه

15

بابل

16

بغداد

کشاورزی :گندم  ،جو  ،توتون  ،درختان آجيل  ،بادام و انجير
صنعت :سيگار  ،شکر و سيمان
مکان های توريستی و تاريخی :توچال سارگانار  ،مجتمع گردشگری سد دوکان  ،مجموعه سد
دربندخان توريستی
موقعيت جغرافيايی :منطقه مرکزی عراق
 5119کيلومتر مربع
جمعيت 2،065،042 :نفر  ،طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
کشاورزی و صنعت :گندم و جو  ،درختان ميوه  ،درختان نخل  ،ذرت  ،آفتابگردان  ،صنايع
نساجی و مواد غذايی  ،مونتاژ خودرو و موتورهای
توريستی و تاريخی :باغ های معلق  ،دروازه ايشتر  ،راهپيمايی خيابان  ،کاخ پادشاه
نبوچادنصر  ،مجسمه شير بابل  ،دروازه تئاتر بابل  ،شهر باستانی کيش  ،شهر باستانی
بورسبا
موقعيت جغرافيايی :منطقه مرکزی عراق
4,555کيلومتر مربع
جمعيت 8،126،755 :نفر طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
کشاورزی :درختان ميوه  ،آفتابگردان  ،ذرت
صنعت :صنايع غذايی و چرم و صنايع روغن نباتی صنعت
توريستی و اماکن تاريخی :جزيره عروسی توريستی  ،جزيره توريستی بغداد  ،پارک الزورا
السيحی  ،المدين  ،آقروقف  ،مکتب المستنسيرا  ،حرم مطهر امام موسی بن جعفر (ال کاظم)
و محمد بن علی بن موسی (الجواد) (سالم هللا عليها)  ،حرم مطهر امام بزرگوار ابو حنيفه آل
نعمان (خداوند از او راضی است)  ،کليسای کاتوليک التين  ،ارمنی ارتدکس

موقعيت جغرافيايی :شرق عراق ،
مساحت 17،685 :کيلومترمربع ،
جمعيت ، 1،637،226 :طبق برآوردهای آماری برای سال ، 2018

17

ديالی

18

کربال

کشاورزی :نخلستان  ،درختان نارنج و ليمو ،
صنعت :صنايع غذايی  ،صنايع الکتريکی و مکانيکی ،
مکانهای توريستی و تاريخی :منطقه سينه  ،هامرين هيلز  ،درياچه همرين  ،تل اسمر
().اشنونا) سايت خفاگی (يوتيوب
موقعيت جغرافيايی :مرکز عراق عراق
اندازه:
 5034کيلومتر مربع جمعيت 1،218،732 :نفر طبق برآوردهای آماری برای سال 2018
کشاورزی و صنعت :گندم و جو  ،درختان ميوه  ،درختان نخل  ،کنجد  ،آفتابگردان  ،صنايع
غذايی و ساختمانی
گردشگری و اماکن تاريخی :حرم امام الحسين عليه السالم  ،حرم امام العباس عليه السالم ،
کاخ االخدار  ،خان النخيله

اقليم كردستان
عراق متفاوت است  .پايتخت اقليم کردستان اربيل و سليمانيه از شهرهای مهم آن است .در کردستان عراق روز
کردستان عراق منطقهای خودمختار در بخش شمال کشور عراق است .اقليم کردستان دارای پارلمان  100نفره،
نخستوزير و هيات دولت محلی است 17 .درصد بودجه کل کشور عراق به اقليم کردستان اختصاص دارد .زبان
رسمی آن کردی و پرچمش هم از پرچم
عاشوراتعطيل رسمی است  .واحد پول رايج در منطقه کردستان عراق ،دينار عراق است و زبانهای رسمی در اين
منطقه زبان کردی و زبان عربی است  .جمعيت اين منطقه حدود  7ميليون نفر تخمين زده مي شود .در منطقه
کردستان عراق عالوه بر کردها ،اقليتهای آشوری ،ترکمن ،عرب ،کلدانی ،ارمنی و غيره نيز زندگی
میکنند .استان های اقليم عبارتداز :اربيل  ،سليمانيه و دهوک (حلبچه هم جديدا اضافه شده است)  .به گفته
کارشناسان امور نفت ،اقليم کردستان با  45مليارد بشکه ذخاير نفتی .يکی از مناطق نفتخيز خاورميانه است.
ذخاير نفتی اين بخش به تنهايی حدود  10مليارد بشکه از مجموع ذخاير نفتی کشورهای گابن ،اندونزی ،اکوادر،
آنگوال و الجزاير بيشتر است .مجموع ذخاير نفتی اين پنج کشور به 35مليارد بشکه میرسد .در حاليکه
%31ازذخاير نفتی عراق در اقليم کردستان واقع شدهاست ،کردستان با صدور روزانه 7صد هزار بشکه در روز
در جايگاه هفده همين صادرکنندگان نفت قرار دارد.

ساختار سياسي
جمهوري پارلماني :نظام سياسي:
احزاب و يا گروههاي مهم و تاثيرگذار
بيش از دويست حزب در عراق به ثبت رسيد ه که فعاليت های سياسی متنوعی داشته اند ولی مهمترين وموثرترين
آنها بردولت ومردم بدين شرح می باشد

مجلس اسالمي اعالي عراق  ،حزب دعوه اسالمي  ،سازمان عمل اسالمي  ،سازمان بدر ،حزب دمكرات كرد  ،اتحاد
ملي كرد  ،حزب اسالمي اهل تسنن عراق  ،حزب ملي عراق  ،اتحاد اسالمي كرد عراق  ،موسسه وقف شيعه ،
موسسه وقف اهل تسنن .
هيأت دولت عراق متشکل از  22وزير که  12نفر از آنها شيعی  6 ،نفر سنی  ،سه نفر کرد ،يک نفر اقليت می
باشند (احتمال انتخاب يک وزير زن برای ترکمن ها هم وجود دارد)
جريانهاي سياسي موجود :
ائتالف اتحاد ملي  ،مجلس اعال  ،حزب دعوه  ،صدري ها  ،ائتالف العراقيه  ،گروه هاي اهل تسنن و ليبرالها ،
جريانهاي كرد عراقي  ،دمكرات و اتحاديه ملي و اسالمگراها و...
كشورهاي طرف رابطه سياسي به ترتيب اولويت:
جمهوري اسالمي ايران  ،كشورهاي عربي  ،آمريكا ،كشورهاي اسالمي وديگر كشورها

محيط اقتصادی عراق

اقتصاد عراق وابستگی شديدی به نفت دارد و به عبارتی بر پايه اقتصاد نفت است  .حدود  9۵درصد از کل
درآمدهای نفت عراق از فروش نفت اين کشور حاصل می شود  .جنگ های متعدد عراق و تحريم های بين المللی
دراز مدت باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده است.
ساخ تار اقتصادی عراق همانند تمامی کشورهای حاشيه خليج فارس براساس توليد و فروش نفت قرار دارد  .عراق
سومين کشور دارنده نفت در دنيا است و هزينه توليد نفت در آن کشور  ،کمترين حد هزينه های توليد نفت در
دنياست .
براساس گزارش ناظران ويژه بازسازی عراق  ،بخش نفت عراق با چالش های فنی در توليد  ،حمل و نقل و ذخيره
سازی نفت خام و فرآورده های نفتی روبه رو است  .اين بخش همچنين با مشکالتی از قبيل مديريت قيمت
 ،مبارزه با قاچاق و فساد مالی  ،بهبود بخشيدن تخصيص بودجه و اجرای آن و حفظ عمليات های نفتی واردات و
روبه رو است  .توليد نفت در عراق هنوز به سطح قبل از حمله آمريکا نرسيده است .
اقتصاد عراق با پشت سرگذاشتن بيش از دو دهه تحريم های اقتصادی و جنگ  ،به شدت تضعيف شده است و به
سرمايه گذاری چند ميليارد دالری جهت نوسازی نيازدارد .براسا س گزارش های موجود حداقل يک سوم اين مبلغ
به بخش نفت ،گاز وبرق اختصاص می يابد .

قابل ذکر است که درسال  2019این نسبت تغییر کرده است وسهم بخش کشاورزی وصنعت افزایش وسهم خدمات کاسته شده است

شاخص های اقتصادی عراق
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