
O País 
 
Localizada no vale dos rios Tigres e Eufrates, um dos berços 
da humanidade, a República do Iraque tem uma população 
de aproximadamente 34 milhões de habitantes, e sua capi-
tal, Bagdá, está no centro de conflitos violentos desde 
2003. Faz fronteira com Arábia Saudita, Irã, Jordânia, Ku-
wait, Síria e Turquia e possui dois idiomas oficiais: o iraquia-
no e o curdo. O país apresenta uma forma de governo na 
forma de república parlamentarista, que ficou provisoria-
mente sob tutela dos Estados Unidos entre 2003 e 2004, 
após a queda de Saddam Hussein. Economicamente, o Ira-
que tem como principal produto o petróleo, tendo a segun-
da maior reserva do mundo, atrás apenas da Arábia Saudi-
ta, e do qual o mundo é extremamente dependente. Além 
disso, o país é um dos membros fundadores da Organiza-
ção dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e é mem-
bro da Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
Armas de Destruição em Massa 
 
Sob o governo de Saddam Hussein, o Iraque foi conhecido 
internacionalmente por seu uso de armas químicas na déca-
da de 80 contra civis iraquianos e curdos e após a Guerra Irã
-Iraque. Nessa mesma década, ele seguiu um extenso pro-
grama de armas biológicas e nucleares, embora nenhuma 
bomba fora construída. Após a primeira Guerra do Golfo, 
de 02 de agosto de 1990 a 28 de fevereiro de 1991, as Na-
ções Unidas localizaram e destruíram grandes quantidades 
de armas químicas do Iraque, porém os Estados Unidos 
aliados ao Reino Unido, afirmaram que o país ainda possuía 
grandes reservas ocultas de armamento de destruição e 
que continuava ainda produzindo e adquirindo estas de 
forma clandestina. Sem a comprovação da desta informa-
ção, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 
não se convenceu a aprovar uma resolução que autorizava 
o uso da força para desarmamento iraquiano. Contudo, o 
Iraque não possui armamento nuclear, inclusive sendo sig-
natário do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nuclea-
res. 

 
Política Internacional  
 
O Iraque possui estreitas relações internacionais com a Sér-
via, sendo estas, sujeitadas a rumores de negociação militar 
secreta durante um bombardeio da Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (OTAN) na Iugoslávia. É considerado 
pelos Estados Unidos como participante de um eixo do mal 
no que diz respeito a ameaça de segurança e estabilidade 
mundial. Porém, é apenas palco do surgimento do grupo 
terrorista Estado Islâmico da Síria e do Iraque (ISIS). Como 
o próprio nome sugere, esse grupo estabeleceu um califado 
nas regiões sunitas do Iraque e cresceu significativamente 
devido à sua participação na Guerra da Síria. Porem o Ira-
que vive uma luta constante dentro de seu território, e afir-
ma que tem soldados suficientes para lutar contra esse gru-
po. No entanto, recebe favoravelmente um reforço em 
apoio com armas e táticas aéreas americanas, as quais in-
sistem em uma intervenção com uma série de operações 
mi-

litares e navais de países e grupos aliados.   
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