
Estrutura da República Islâmica do Irã 

Objetivos: 

 

• Compreender como a divisão entre os poderes secular e religioso, instaurados 

no Irã em 1979, influencia na política externa e na interna de tal país (Geral). 

• Entender as causas da Revolução Iraniana e os seus efeitos no país (Específico). 

• Compreender de que forma o regime iraniano coloca-se no debate entre 

democracia e autoritarismo (Específico). 

• Entender o papel desempenhado pelo Irã no Oriente Médio hoje (Específico). 

• Compreender o efeito do regime político iraniano na estabilidade doméstica do 

país (Específico). 

 

Metodologia: 

 

• Vertente de análise qualitativa. 

• Tipo de pesquisa: exploratório. 

• Levantamento de dados: bibliográfico e documental. 

 

Por que o Irã? 

 

 
 

• População: 79.853.900 (dados de 2013) 

• PIB: 1.016 trilhões (dados de 2012) 

- Localização Estratégica 

• Estreito de Ormuz  40% do petróleo comercializável do mundo. 

• Reservas energéticas: 18% do gás natural e 10% do petróleo mundiais. 

 

Aspectos pré-revolucionários 

 

• Regime repressivo do Xá Mohammed Rehza Pahlavi, instaurado via Operação 

Ajax; 

• “Barganha do Petróleo” e campanha modernizadora (Irã 90% agrário); 

• Alto índice de exploração por parte das potências ocidentais, principalmente da 

Inglaterra e dos EUA; 

• Indicadores sociais baixos 1% da população concentrava 80% da renda 

privada do país; 



• Revolução eclode em um contexto de insatisfação generalizada, visando à 

derrubada do xá. 

 

Revolução de 1978 – 79 

 

• Religião como fator que agregou diferentes parcelas populacionais  xiismo 

duodécimo; 

• Khomeini – símbolo de oposição do governo do xá; 

• Em 1979, cai a monarquia Pahlavi, e o Khomeini assume o poder; 

• Instauração de uma República Islâmica, mediante promulgação de uma nova 

Constituição; 

• Rompimento com potências ocidentais  novo rumo nas relações 

internacionais. 

 

Política Externa: “Artigo 152: A política externa da República Islâmica do Irã 

baseia-se na negação de todas as formas de dominação ou submissão a esta, na 

preservação da independência em todos os aspectos e na integridade territorial 

do país, defendendo os direitos de todos os muçulmanos, o não-alinhamento 

com as potências dominantes e relações mútuas de paz com os Estados não-

hostis.” (Constituição Iraniana). 

 

• Cercamento pelos Estados Unidos – bases militares e alianças; 

• Programa Nuclear; 

• Apoio ao governo sírio Bashar Al-Assad; 

 

Ascensão do xiismo 

 

• Xiismo como um movimento político passa a ter grande repercussão com a 

Revolução Iraniana; 

• 15% dos muçulmanos são xiitas; 

• Xiismo representa 89% da população islâmica do Irã (98% da população é 

muçulmana). 

• Países como Iraque, Iêmen, Bahrein, Síria, Líbano e o grupo Hezbollah têm um 

número considerável de seguidores dessa vertente do Islã; 

 

Regimes Políticos 

 

• Debate entre Democracia, Autoritarismo e Totalitarismo; 

• Estado Secular x Estado Teocrático; 

• Aplicação da Sharia  

• Autores como Hannah Arendt, Bobbio, Montesquieu, entre outros; 

• Enquadramento do Irã  Qual modelo caracteriza a sua estrutura política? 

 

Estrutura da República Islâmica do Irã 



• Líder Supremo – “Wilayat al-faqih”. 

• Presidente – executivo. 

• Assembleia Legislativa (Majlis): 290 deputados. 

• Assembleia dos Peritos: 86 clérigos – eleição do Líder Supremo. 

• Conselho dos Guardiões: 12 juristas (6 eleitos pelo Líder Supremo e 6 pela 

Majlis – supervisiona eleições, e aprova legislação. 

• Conselho de Discernimento: Media as disputas entre a Majlis e o Conselho dos 

Guardiães; assessora o Líder Supremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


