
O País  

A República Islâmica do Irã, cuja capital é a cidade de Teerã, 
possui cerca de 74 milhões de habitantes e apresenta um 
alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O país não 
detém de muitos recursos hídricos, mas possui uma grande 
atividade petrolífera, sendo membro, inclusive, da Organi-
zação dos Produtores e Exportadores de Petróleo (OPEP). 
Sua agricultura é bastante diversificada, contando com o 
cultivo de trigo, frutas, arroz, tabaco e batata. O país é ex-
portador, também, de frutas secas, tapetes e especiarias. A 
República Islâmica do Irã está presente em organizações 
como a ONU, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Inter-
nacional.  

Armas de Destruição em Massa 

A República Islâmica do Irã possui um histórico conturbado 
acerca da produção de armas de destruição em massa. O 
enriquecimento de urânio pelo país gerou, por muitos anos, 
apreensão internacional acerca de um possível desenvolvi-
mento de armas nucleares. O país iniciou seu programa 
nuclear em 1952, devido a um projeto pensado pelos Esta-
dos Unidos com o objetivo do uso pacífico da energia nucle-
ar, que permitiu a construção de reatores nucleares no ter-
ritório. Nos anos 2000, o ambiente internacional voltou sua 
atenção ao país, que não aceitava protocolos e tratados 
que visavam suspender o enriquecimento do urânio. O Con-
selho de Segurança das Nações Unidas, depois de várias 
violações a salveguardas da Agência Internacional de Ener-
gia Atômica, aplicou sanções à República do Irã, que se ba-
seavam em embargos econômicos. Em 2015, contudo, o 
país aceitou um tratado firmado entre as grandes potências 
mundiais, que limitava a atividade nuclear em troca da sus-
pensão das sanções econômicas.  

 

 

 

Política Internacional 

A República Islâmica do Irã, desde a Revolução Iraniana, 
não mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos 
da América. Este, devido a conflitos ideológicos e relacio-
nados a segurança, aplicou embargos comerciais ao país, 
limitando ainda mais suas relações. Outro ponto importan-
te da política externa iraniana é o não reconhecimento do 
Estado de Israel. A República Islâmica do Irã defende o con-
tato com os países não aliados e em desenvolvimento. Se-
gundo informações, o líder supremo do país aceitou coope-
rar com os EUA contra o grupo terrorista Estado Islâmico, 
que considera os muçulmanos xiitas, maioria no país, here-
ges, representando uma ameaça direta.  
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