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      A República Islâmica do Irã é um país localizado na Ásia Ocidental, com uma área de cerca de
1.600.000 km², sendo a segunda maior nação do Oriente Médio e possui aproximadamente 77
milhões de habitantes, sendo o lar de uma das civilizações mais antigas do mundo e uma
localização de grande importância geopolítica. Vários grupos étnicos vivem na região, existindo
azerbaijanos, curdos e lúrios, embora a maioria da população seja de persas e mais de 90%
pertencente ao ramo xiita do islamismo, que é a religião oficial do país. O governo iraniano
enfrentou variadas tensões diretas com o governo estadunidense ao longo dos anos,
consolidando assim a rivalidade histórica entre os países, assim, o Irã busca derrubar a estrutura
de poder ocidental no Oriente Médio e que favorece os Estados Unidos e seus aliados,
principalmente Israel e Arábia Saudita, além de outros regimes árabes sunitas.

Panorama histórico dos Direitos Humanos no Irã

    O país é frequentemente acusado de desrespeito aos direitos humanos, tanto por ONGs
internacionais quanto pela própria população iraniana, sendo denunciado também pela
Assembleia Geral da ONU. No território, fatores como ser homossexual ou cometer fornicação
são tratados como crimes graves e sujeitos à punições, havendo um número elevadíssimo de
execuções e castigos físicos, presos políticos e a utilização generalizada da tortura. 

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

       O Irã possui uma visão contrária aos preceitos impostos pelo bloco ocidental, sendo um dos
principais países não ocidentais a defender tal posição. Seu argumento está baseado na ideia de
que a noção de responsabilidade de proteger os direitos humanos é muito vaga, o que acabaria
dando uma maior possibilidade de sua manipulação por parte dos países detentores de mais
poder; assim, potencializa-se a probabilidade de intervenção e desrespeito aos direitos dos países
mais ‘fracos’. 
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       O Estado iraniano classifica a visão ocidental como simplista alegando que suas propostas
não seriam representativas de todas as culturas e todos os sistemas jurídicos do mundo. Por sua
vez, a delegação iraniana rejeitava a preponderância do Ocidente na formulação e imposição de
diretrizes para o comportamento da comunidade internacional. Como forma de defender seu
pensamento, o Irã se aliou no debate em questão com delegações de países como China, Cuba,
Egito, Índia e Indonésia, sendo esse, um grupo de países que em grande medida se opôs
historicamente à criação do ACNUDH.


