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Ahmad Shah (atrás, o Oficial Reza Pahlavi).



Exploração do petróleo.

O documento garantia o acesso britânico a todos os
campos de petróleo iranianos. Em troca, os britânicos:

• Fornece munições e equipamentos para um

exército treinado pelos britânicos;

• Fornece 2 milhões esterlina empréstimo para

"reformas necessárias"

• Revise de Tarifa Alfandegária;

• Levantar e construir ferrovias.

https://pt.hrvwiki.net/wiki/Pound_sterling


Após séculos de desgoverno, o Irã em 1921 estava prostrado, arruinado

e à beira da desintegração. Aḥmad Shah, era jovem e incompetente, e o

gabinete era fraco e corrupto. Elementos patrióticos e nacionalistas há

muito se revoltavam com o domínio do Irã por potências estrangeiras,

especialmente a Grã-Bretanha e a Rússia. Esta situação levou Reza Khan a

decidir por uma tentativa de pôr fim ao caos assumindo o poder e

formando um governo forte, amparado por uma força militar eficaz e

disciplinada.

Ele alistou alguns jovens iranianos e recebeu incentivo de diplomatas

britânicos para o empreendimento. Em 21 de fevereiro de 1921, Reza

ocupou Teerã à frente de 1.200 homens.

Reza Khan assumiu o comando de todas as forças militares e foi

nomeado ministro da Guerra algumas semanas depois.

De aparência ameaçadora, falava muito pouco e nunca revelava suas

intenções. Exibindo grande talento político contra seus oponentes, ele os

dividiu e enfraqueceu. Ele também entendeu que, para atingir seu

objetivo final, precisava ter controle total sobre uma força militar e que

isso exigia dinheiro. Então usou o exército para coletar mais impostos, até

que finalmente obteve o controle de todo o país.



DINÁSTIA

PAHLAVI

➢ Aḥmad Shah, estava doente e passando por 

um longo tratamento na Europa. 

➢ Reza Khan então considerou proclamar 

uma república, mas foi dissuadido pela forte 

oposição à ideia por parte da maioria do 

povo.

➢ Em 1925, os Majlis depuseram o Shah 

ausente, uma assembleia constituinte elegeu 

Reza Khan como Xá, conferindo soberania a 

nova Dinastia Pahlavi.



Após a morte de seu pai, a mãe de Reza o levou para
Teerã, onde ele acabou se alistando como soldado em
uma unidade militar iraniana sob instrutores russos.
Alto e de constituição poderosa, o jovem soldado,
desde o início, mostrou uma vontade incomumente
forte, inteligência notável e capacidade de liderança.
Ele era altamente considerado por seus superiores e
rapidamente vira Oficial do governo.



Após sua coroação em abril de 1926, Reza Shah

continuou as reformas radicais que havia empreendido

quando era primeiro-ministro. Ele quebrou o poder das

tribos, que haviam sido um elemento turbulento na

nação, desarmando e parcialmente colonizando-as.

Em 1928, ele pôs fim aos acordos e tratados unilaterais

com potências estrangeiras, abolindo todos os privilégios

especiais. Ele construiu a Ferrovia Trans-Iraniana e iniciou

linhas de ramal em direção às principais cidades.

Emancipou mulheres e exigiu que elas descartassem

seus véus (1935). Ele assumiu o controle das finanças e

das comunicações do país, que até então estavam

praticamente em mãos estrangeiras. Construiu estradas,

escolas e hospitais e abriu a primeira universidade. Suas

medidas foram direcionadas ao mesmo tempo para a

democratização do país e sua emancipação da ingerência

estrangeira.
Mapa da rodovia Trans-Iraniana..



Sua política externa , que consistia essencialmente em jogar

a União Soviética contra a Grã-Bretanha, fracassou quando

essas duas potências se juntaram em 1941 para lutar contra os

alemães.

Para fornecer às forças soviéticas material de guerra através

do Irã e temendo que o Shah cooperasse com a Alemanha

nazista, os dois aliados invadem e ocuparam conjuntamente o

Irã em agosto de 1941.

Reza Shah então decidiu abdicar, para permitir seu filho e

herdeiro, Mohammad Reza Pahlavi , adotar uma política

adequada à nova situação e para preservar sua dinastia . Ele
queria ir para o Canadá, mas o governo britânico o enviou para

Joanesburgo, onde morreu em julho de 1944.



Mohammad Reza Pahlavi, assumiu o título em 16 de 
setembro de 1941. Ele foi o segundo e último 

monarca da Dinastia Pahlavi.

Mohammad Reza Shah era extremamente 
mulherengo. 

Teve dois casamentos que terminaram em divórcio 
quando não produziram um herdeiro do sexo 

masculino para o trono.

Em outubro de 1960, uma terceira esposa, Farah 
Diba, deu à luz o príncipe herdeiro, Reza Pahlavi.

Princesa Fawzia. Princesa Soraya Farah Diba.



Durante a primeira década de seu reinado, ele tentou ficar em segundo

plano para continuar desfrutando dos prazeres da vida. Mesmo assim,

os primeiros indícios de megalomania não demoraram a aparecer. Ele

adorava ler sobre si mesmo, contemplar-se em seus muitos retratos ou

inaugurar efígies em sua homenagem.

Sua impopularidade entre o povo, que rejeitava sua maneira de

monarquia absoluta, estava aumentando. Em 1949, um jovem

disfarçado de fotojornalista atirou nele à queima-roupa , ferindo-o

gravemente. Foi a prova definitiva de que muitos queriam sua cabeça. A

partir daquele momento, um exército de policiais o cercou em cada

uma de suas aparições públicas.



No início dos anos 1950, uma luta pelo controle do governo
iraniano se desenvolveu entre o Shah e Mohammad
Mosaddegh , um zeloso nacionalista iraniano. Em março de
1951, Mosaddegh conseguiu a aprovação de um projeto de lei
no Majles para nacionalizar os vastos interesses petrolíferos
britânicos no Irã. O poder de Mosaddegh cresceu rapidamente
e Mohammad Reza foi forçado a nomear Mosaddegh primeiro-
ministro. Seguiu-se um período de tensão e conflito de dois
anos.
Em agosto de 1953, o Shah tentou e não conseguiu demitir

Mosaddegh e, após o início dos tumultos, fugiu do país . Vários
dias depois, no entanto, os oponentes de Mosaddegh, com o
apoio e a assistência secreta do Estados Unidos e Reino Unido,
restauraramMohammad Reza ao poder.
Com a ajuda dos EUA, Mohammad Reza passou então a

executar um conjunto de reformas, chamado de A Revolução

Branca.

REVOLUÇÃO BRANCA:

Incluiu a construção de uma rede
rodoviária, ferroviária e aérea expandida,
vários projetos de represas e irrigação, a
erradicação de doenças como a malária, o
incentivo e apoio ao crescimento
industrial e a reforma agrária . Ele também
estabeleceu um corpo de alfabetização e
um corpo de saúde para a isolada
população rural.



A Revolução Branca solidificou o apoio ao Shah, mas ele enfrentou
contínuas críticas políticas daqueles que achavam que as reformas não foram
longe ou rápido o suficiente e críticas religiosas daqueles que acreditavam que
a ocidentalização era antitética ao Islã . A oposição do Shah foi baseada em
seu governo autocrático, corrupção, distribuição desigual da riqueza do
petróleo, ocidentalização forçada e as atividades da SAVAK (a polícia secreta)
na supressão da dissidência e oposição ao seu governo.

A insatisfação generalizada entre as classes mais baixas, o clero xiita, os
comerciantes de bazares e os estudantes levaram, em 1978, ao crescimento
do apoio ao Ruhollah Khomeini , um líder religioso xiita que vive no exílio em
Paris.
Motins e turbulências deram forças A revolução iraniana, que foi uma série de
eventos que culminou na derrubada da dinastia Pahlavi e a substituição de seu
governo por uma república islâmica sob o governo do Ruhollah Khomeini.

Embora o Shah não tenha abdicado do trono, um referendo resultou na
declaração, em 1º de abril de 1979, de uma república islâmica no Irã.
Mohammad Reza viaja para os Estados Unidos em 22 de outubro de 1979,
para tratamento médico de câncer linfático. Duas semanas depois, militantes
iranianos tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teerã e fizeram reféns
mais de 50 americanos, exigindo a extradição do Shah. Essa extradição foi
recusada, mas o Shah partiu para o Panamá e depois Cairo, onde
recebeu asilo do Presidente Anwar Sadat.
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