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 عراقجمهوری 

 روزبه پارساپور: به کوشش 

 بغداد : پايتخت

  انگلستاناستعمار  از شمسی 1311:تاريخ استقالل 

 قانونگذاری مجلس يک با جمهوری : حکومت نوع

 1.42 %اروپائی و امريکائی/ %0.8 آسوری/  %1.78 ترکمن/  %19 ايرانی کرد/  %37 عرب/ %40  ايرانیشيعيان  : نژاد

 0.3 % الئيک/   %2.7 عيسوی/    %34.5 سنی/    %62.5 شيعه : دين

  آرامی / ترکی / کردی / فارسی/  رسمی زبان عربی : زبان

 

. کشوری در خاورميانه و جنوب باختر آسيا است) کۆماری عێراق: ة، کردیية العراقيالجمهور: عربی(عراق يا جمهوری عراق 

اين کشور از جنوب با کشورهای عربستان سعودی و کويت، از باختر با اردن و سوريه، از خاور با . پايتخت عراق شهر بغداد است

دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که عراق در جنوب مرز آبی کوچکی با خليج فارس . ايران و از شمال با ترکيه همسايه است
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در طول تاريخ کهن اين کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و اين دو ) النهرين بين(رودان  های باستانی ميان منشأ تمدن

 .را تشکيل می دهند که اين رود به خليج فارس می ريزد  رود و رود کارون به هم می پيوندند و اروندرود

بيشتر سرزمين عراق پست و هموار و گرمسيری . است) ام، حدود يک چهارم ايران58(کيلومتر مربع  438،317عراق  پهناوری

کوهستانی و ) شمال خاور(ولی بخشی از کردستان عراق . است که باختر عراق کوير است و خاور آن جلگه های حاصلخيز هستند

باشد که توسط استعمار انگلستان پس از متالشی  می رهای دارای منابع نفتهمچنين عراق يکی از بزرگترين کشو. باشد سردسير می

  .شدن امپراتوری ترکان عثمانی خلق گرديده است

اين کشور در ميان هشت کشور حوزه خليج فارس کمترين مرز  ،کشور عراق در ساحل شمال غربی خليج فارس قرار گرفته است 

طول ساحل عراق .تنگنای جغرافيايی آن است ،کی از نقاط ضعف ژئوپوليتيکی اين کشور به همين دليل ي.آبی را با خليج فارس دارد

اين نقطه ضعف عراق موجب تجاوز نظامی به . کيلومتر ميشود  80در خليج فارس با احتساب طول آبراهه خور عبداهللا حداکثر 

که متاسفانه همه کشورهای متحجر عربی  ايران برای اشغال استان خوزستان و گسترش مرزهای آبی عراق با خليج فارس شد

پس از بی نتيجه ماندن اين .منطقه که هنوز به استقالل سياسی و فکری نرسيده اند از اين تجاوزگری و غارتگری حمايت کردند

کويت کشوری کوچک و . توطئه غير انسانی عربی عراق مجبور به بازپسگيری کويت شد و به همين جهت راهی اشغال کويت شد 

ازه ايجاده شده ای بود که به خواست و اراده انگلستان پای به عرصه گيتی گذاشته بود و مردم عراق هميشه اين منطقه را بخشی از ت

. کشور خود ميدانستند ولی کشورهای غربی برای ايجاد پايگاهی دائمی در خليج فارس کشورهايی کوچک و وابسته را بنا نهادند

کشور را ترک کردند و هيچ دفاعی از کشور تازه ايجاده شده  ،ن ساعات اوليه حمله عراق به کويت مردم و دولت کويت که در هما

ولی کشورهای غربی که منافع درازمدت خود را در خليج فارس به خطر ديدند با تمام قدرت از کويت در برابر عراق . خود نکردند

  .دفاع کردند و نيروهای نظامی عراق را از کويت بيرون راندند

داد بدليل آنکه عراق بخشی از سرزمينهای ايران بزرگ محسوب ميشده است نامی ايرانی می باشد نام بغ. پايتخت عراق بغداد است 

عربستان سعودی و کويت، از از جنوب با کشورهای عراق . داد به معنی داده شده از سوی خداوند + که تشکيل شده است از بغ 

های  دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن. يه استبا ايران و از شمال با ترکيه همسا شرقبا اردن و سوريه، از  غرب
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در طول تاريخ کهن اين کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و اين دو رود و رود ) النهرين بين(رودان  باستانی ميان

 .کارون به هم می پيوندند و اروندرود را تشکيل می دهند که اين رود به خليج فارس می ريزد

نزديک به يک پنجم جمعيت کل منطقه در عراق قرار .از ايران دومين کشور پرجمعيت ژئواستراتژی خليج فارس است عراق پس

طبق .گرفته است و کشورهای عربی ديگر مانند عربستان به دليل زمينهای بی حاصل و سوزان فاقد جمعيت شهر نشينی می باشد

بين سنين % 57 ،سال سن دارند  14زير % 40 ،محاسبه شده است نفر  26074906از کل جمعيت عراق که  2005آمار سال 

و اميد به زندگی در سال % 2.7حدود  2000-2005ضريب رشد جمعيت عراق بين سالهای .سال 65باالی % 3سال و  15-64

گزارش شده % 40.4سال  15ميزان باسوادی جمعيت باالی ، سال% 68.7به طور متوسط  2005

  )iraq.com-www.cia.factbook(.است

در عراق نهفته  کهنی ريشه و بنيان بسياری از تمدن ها. عراق از ديدگاه تاريخی و تمدنی با همه کشورهای عربی متفاوت است 

بخشی از سرزمينهای کوروش بزرگ  پس از آنرا در خود جای داده بوده و  )Babylon( است و روزگاری شهر بزرگ بابل

در دوره هخامنشيان و ( هزاران سال بخشی از تمدن عظيم ايرانيان همچنين .هخامنشی بنيانگذار حقوق بشر جهان بوده است

ايرانيان ساسانی و معبد بزرگ ميترائيسم هترا در زمان محسوب ميشده است و کاخ باشکوه تيسپون مدائن ) اشکانيان و ساسانيان 

پيش از  247آوريل  14اشکانيان از سلسله شاهنشاهی های کهن ايرانی است که در . انيان اشکانی نيز در عراق واقع شده است اير

در . ميالد بنيانگذارده شد و ساسانيان نيز از امپراتوری های قدرتمندی است که امپراتوری روم يا غرب امروز را به زانو درآورد 

قش رستم نشان زانو زدن والرين امپراتور روم در برابر پادشاهان ساسانی بر روی سنگ تراشيده سنگ نگاره های تاريخی در ن

محسوب ميشده است ولی پس از يورش اعراب عراق هزاران سال بخشی از فرهنگ و تمدن عظيم ايرانی به همين روی  .شده است

 .نی آن منطقه هرگز تغيير نخواهد کردبه اين منطقه تنها زبان مردمان عربی گشت و نژادی هزاران ساله ايرا

شهرنشينی بابل قديم و  مردمانش از ديدگاه فرهنگی و تمدنی و شهر نشينی با همه کشورهای عربی متفاوت است و خوی تمدن و 

همچنين شمال عراق نيز محل سکونت مردمان ايرانی نژادی است که به .مردمانش دميده است  در کسرای باستانی نيزپادشاهی 

زبان اقوام کورد عراقی ريشه از زبان پهلوی و اوستايی ايران باستان دارد و بخشی از زبانهای .کردستان عراق مشهور می باشد

ی و باورهای ملی بسيار به ايرانيان نزديک هستند و به عبارتی شيعيان عراقی نيز از ديدگاه فرهنگی و دين.ايرانی شناخته شده است
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درست مانند مردم سوريه . نژادی عرب باشند از ديدگاه ميتوان گفت که شيعيان عراقی تنها به زبان عربی گويش ميکنند و نه اينکه 

شينه ای بسيار کهن دارند ولی متاسفانه و يا مردمان مصر که پي که امروز عرب خوانده ميشود ولی نژاد آنها از آشور باستان است

پس از حمله اعراب به کشورشان نتوانستند از زير يورش عربی رهايی يابند و امروزه به نام کشوری عربی خواند ميشود در 

ر روی به ه. صورتيکه مدرايا نام باستانی مصر می باشد و مردمانش بسيار باتمدن و کهن می باشند و تنها زبانشان به عربی است 

برای نمونه ميتوان به اين دسته بندی های .ی خليج فارس سوق پيدا کرده اندوببخشهای سنی نشين عراق به سمت عربهای جن فقط

  :جغرافی دانان مشهور جهان اشاره کرد که استانهای عراق به شهرهايی تقسيم نموده است که همگی به نام ايرانی شناخته می شود 

دو تن از » قدامه بن جعفر«و » خردادبه ابن«به نقل از » یخالفت شرق یها نيسرزم یخيتار یايرافجغ« در آتاب » لسترنج« 

و شصت . نديك را استان گويت دارد و هر يم دوازده والين اقليا« : سدينو یم ینگاران معتبر و معروف قرن سوم هجر یجغراف

ا در اصل به منظور يها آه گو یبند مين تقسياز ا یا پاره: ديافزا یح ميلسترنج سپس در توض. »ك را طسوج نامنديبخش دارد آه هر 

 یايآتاب جغراف یم آه مقدسيتوجه داشته باش.ده استيز وارد گردين یآتاب مقدسك قرن بعد در يدر  بوده است، یاتيمال یبند ميتقس

 یها ن استانيك از ايلسترنج نام هر . بعد از هجرت نگاشته است 375  را در سال» ميمعرفه االقال یفم ياحسن التقاس« خود 

در » آن نهرها ]یآب[آردند و منابع  یها را مشروب م آه آن يیث نهرهاياز ح« هر استان ) طسوج( یها گانه را با تعداد تسوك دوازده

اد شده در سه گروه از ي یبند مياستان را مطابق با تقسن دوازده يا ین جا نخست به اختصار تنها اساميما در ا .سه گروه آورده است

هر  یها تسوك یسپس به دنبال آن اسام. ميآور یهر استان م یها لسترنج، بدون ذآر نام تسوك یخالفت شرق یها نيآتاب سرزم

دارد نه  یرانين رنگ ادگاه فرهنگ و تمديآشور عراق، از د« ی از رساله محققانه  ك هر استان،ياستان را به طور آامل و به تفك

گروه اول مرآب است از چهار استان « : سدينو یلسترنج م. ميآن یاد مي، یامام شوشتر یدمحمد علينوشته دانشمند فاضل س» یعرب

  : ن چهار استان عبارت بودند ازيا» .دنديگرد یمشروب م» تامرا « دجله، آه هم از آن و هم از رود  یدر ساحل خاور

در اطراف بغداد » شادهرمز« استان : دوم.  پنج تسوك است یدر اطراف حلوان آه دارا) روزيشاذ ف(» روزيفشاد«استان : نخست

) استان نهروان(» جان خسرويباز« استان : چهارم. شد یل ميآه از هشت تسوك تشك» شادقباد« استان : سوم . آه هفت تسوك داشت

مرآب از دو استان : گروه دوم«. ثبت آرده است) ن گردياندر(» اندربن آرد«  ن استان راينام ا» قدامه« . پنج تسوك بود یآه دارا

  : عبارت بودند از) استان پنجم و ششم(ن دو استان يا یاسام» .گرفتند یاست آه از دجله و فرات آب م
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 یآه استان جنوب» پادبهمن« استان : ششم. چهار تسوك بود و در اطراف واسط قرار داشت یآه دارا» شادشاپور« استان : پنجم

ها در سمت باختر دجله، در  آن یداد آه همگ یل ميرا تشك یشش استان بعد: گروه سوم. شد یدجله بود و مشتمل بر چهار تسوك م

  : ن قراريبد. ان داشتنديله جردج یها از فرات به سو شتر آنيبودند آه ب يیها و نهرها ر رودخانهيمس

استان « آه در جنوب » ر بابكانياردش« استان : هشتم. بود و چهار تسوك داشت» انبار« آه در اطراف شهر » استان باال« : هفتم

» ها زاب« استان : نهم.) لسترنج تنها چهار تسوك آن را برشمرده است. (شد یل مياستان هفتم بود و از پنج تسوك تشك یعني» باال

آه » به قباد باال« استان : دهم. ر بابكان واقع بود و سه تسوك داشتيآه در خاور استان اردش» اسفانيويبه د« موسوم به استان 

» نييبه قباد پا« استان : دوازدهم . شد یآه در مجموع چهار تسوك را شامل م» انهيبه قباد م« استان : ازدهمي. شش تسوك بود یدارا

، از رود فرات تا )شاهگان(ر، در آنار رود فرات از محل انشعاب نهر ملك يسه استان اخ یاراض. ج تسوك بودآه مشتمل بر پن

ـ لسترنج ـ ترجمه محمود  یخالفت شرق یها  نيسرزم یخيتار یايجغراف (.خت، گسترده شده بودير یح ميآه رود فرات به بطا يیجا

 ) 86ـ ص  1367ـ چاپ سوم؛  یوفرهنگ یعرفان ـ شرآت انتشارات علم

حتی نام پايتخت آن  ،در طول اين هزاران سال شکوه باستانی و شهرنشينی که پيوستگی کهنی با ايران بزرگ داشته اند عراق 

داشته است و تجارت و رونق آن زبان زد  جهانیشهرت  ...و  دجله و فرات ، معابد هترا ، کاخ مدائن ، نام ميان رودانايرانی 

بر آنان روا داشته  معاصردر قرن بيشترين ظلم و ستم را و آمريکا ولی متاسفانه سياست های استعمار انگلستان  . مردمان بوده 

و منطقه کويت را تبديل به کشوری جدا  انتخاب شدعراق که توسط انگلستان مرزهای جغرافيايی از پايه های شکل گيری . است 

تا اعالم حمايت انگلستان و آمريکا برای آغاز جنگ بر ضد ايران و ويران  ،ارس به حداقل رساند سهم عراق را از خليج ف تا نمود

 ينتوسط نيروهای متحد اين کشوراشغال  پس از کشته شدن يک ميليون مردم عادیيا  ،شدن مناطق مختلف کشور خود و همسايه 

نه تاريخی امروز در رديف عقب مانده ترين کشورهای عراق با وجود چنين پيشي به همين روی است که .پس از سقوط صدام 

خوش آزادی را به خود نخواهد ديد و به کشوری تروريست پرور  هرگز با چنين سياست های آمريکايی و انگليسی بوی کهدنياست 

ايرانيان . هند داشت بدون ترديد مردمانی که اصل و ريشه گذشته خود را فراموش کنند عاقبتی بهتر از اين نخوا. شناخته شده است 

با تمام تجاوزات و ناماليمات روزگار تحت هيچ شرايطی زبان و هويت ملی خود را از دست ندادند و اميدواريم مردمان عراق 

  .بازگردنند رديگر به آن شکوه گذشته نياکان مشترک در روزگاران باستانبا


