


  

 

 

A República Islâmica do Irã é o segundo maior país do Oriente Médio e está localizado no 

Golfo Pérsico, região que foi berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, os persas. 

Atualmente, o país possui mais de 80 museus com o objetivo de preservar relíquias do passado e 

transmiti-las às próximas gerações, aumentando a compreensão entre os povos e nações do mundo 

sobre os papéis do Irã na formação da cultura e da civilização mundial. Porém, devido à sua história, 

ao grande número de pontos culturais e à sua localização geográfica, o país foi e é muito vulnerável 

ao saque, escavações ilícitas, tráfico e contrabando de bens culturais e antiguidades. 

Os sítios arqueológicos e locais de importância cultural iranianos sofreram significativas 

perdas com conflitos armados e, até hoje, são alvos de ameaças militares e bélicas. Durante a Guerra 

Irã - Iraque, em 1980, muitos patrimônios culturais foram destruídos em razão do lançamento de 

mísseis e de ataques aéreos, além de massivamente roubados. Já em janeiro de 2020, após a morte do 

general Qassem Suleimani, em um ataque norte-americano, o ex-presidente estadunidense Donald 

Trump ameaçou atingir 52 sítios culturais do Irã caso o país atingisse qualquer cidadão estadunidense 

em vingança. 

Diante disso, a República Islâmica do Irã tem buscado intensificar a proteção de sua herança 

cultural. O país é signatário das principais convenções no combate ao tráfico ilícito de bens culturais 

– Convenção de Haia (e seus protocolos), de 1954; Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972; 

Convenção do UNIDROIT, de 1995 –, como também possui diferentes leis nacionais que restringem 

o movimento do patrimônio cultural, exigem permissão para escavações e impõem regulamentações 

sobre a venda. Em conjunto ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em 

2012 o país conseguiu desenvolver ainda mais sua legislação, objetivando a capacitação de seus 

agentes governamentais nos esforços para proteger sua valiosa propriedade cultural. 

Atualmente, antiguidades persas estão espalhadas por diversos museus e coleções particulares 

no mundo, muitas das quais podem ter sido roubadas do território iraniano ao longo dos últimos 

séculos. Assim, o Irã tem buscado cooperar com outros Estados, como a Grécia, para fortalecer a luta 

em prol da repatriação de bens culturais, com o intuito de recuperar sua herança, que segundo o 



governo, pertence legitimamente ao seu povo. Desde 2014, o Irã conseguiu recuperar mais de 3.400 

objetos históricos e culturais que estavam em posse de diversos países, entre eles Estados Unidos e 

Áustria, porém, alguns atores questionam se essa restituição é apropriada, alegando que o país 

islâmico não é capaz de garantir a devida proteção do patrimônio cultural contra a destruição e ação 

terrorista. 

  


