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Os protestos em Teerã e em outras grandes cidades contra a reeleição do presidente Mahmud 
Ahmadinejad arrefeceram depois que o regime islâmico colocou nas ruas todo o seu aparato 
repressivo e que o Conselho dos Guardiões, órgão supervisor dos processos eleitorais e 
legislativos, descartou a ideia de anular o pleito, como pediam a oposição e os manifestantes; 
mas o país se encaminha para um choque frontal com a comunidade internacional, começando 
pelo principal adversário, os Estados Unidos, e chegando a Organização das Nações Unidas 
(ONU). O presidente Barack Obama subiu o tom de seus comentários sobre a crise na 
República Islâmica: condenou a “violência injusta” das autoridades, elogiou “a coragem e a 
dignidade” dos que resistem a ela e alertou sobre a inutilidade da censura diante “dos 
celulares e dos computadores”.  
 
“Os EUA e a comunidade internacional estão chocados e indignados com as ameaças, os 
espancamentos e detenções dos últimos dias”, disse Obama. “Respeitamos a soberania da 
República Islâmica do Irã e não estamos interferindo em assuntos internos, mas temos de 
testemunhar sobre a coragem e a dignidade do povo iraniano, sobre essa notável abertura na 
sociedade”. O presidente não apenas repetiu o gesto de mencionar o nome oficial do país, 
como também reiterou que está em jogo “o futuro que os iranianos, e apenas eles, vão 
escolher”. Respondendo diretamente às acusações sobre intromissão, Obama desmereceu “a 
estratégia surrada de usar antigas tensões externas como bode expiatório”. E festejou a 
“ciberguerrilha” dos jovens iranianos: “Em 2009, não há punho de ferro que seja forte o 
suficiente para impedir que imagens poderosas e palavras pungentes encontrassem seu 
caminho por meio dos telefones celulares e dos computadores”.  
 
Antes mesmo do presidente americano, que desde a campanha faz das novas mídias 
ferramenta de comunicação direta com os cidadãos, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 
havia apelado ao governo iraniano para que respeite “os direitos civis fundamentais, 
especialmente a liberdade de expressão e manifestação”.  
 
A resposta de Teerã foi imediata. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hassan 
Ghashghavi, afirmou que o titular da ONU “arranhou sua credibilidade” com declarações que 
“contradizem seus deveres e a lei internacional”. Ghashghavi criticou “a ignorância” de Ban ao 
optar por “repetir o que dizem potências com um longo histórico de intromissão”.  
 
CABO DE GUERRA 
 
Por trás do aparente monolitismo do regime islâmico, novos sinais de fissuras ficaram à mostra 
ontem, depois que o Conselho dos Guardiões confirmou a reeleição do conservador 
Ahmadinejad à Presidência, embora tenha constatado irregularidades “que não alteram os 
resultados”. O órgão confirmou a vitória do titular com 63% dos votos, rejeitou o pedido da 
oposição reformista pela realização de nova eleição e marcou a nova posse do chefe de Estado 
para o período entre 26 de julho e 19 de agosto. Horas depois, no entanto, o líder religioso 
supremo, o aiatolá Ali Khamenei, concedeu ao conselho mais cinco dias para examinar os 
questionamentos.  
 
Na avaliação de estudiosos do processo político iraniano, a aparente hesitação de Khamenei, 
que referendou a reeleição do aliado na primeira hora e na última sexta-feira ordenou que as 
manifestações de rua diárias fossem sufocadas, espelharia a profundidade das divisões no 
establishment político-religioso. “Khamenei e Ahjmadinejad têm apoio na população, mesmo 
que não da maioria”, diz a especialista Farideh Farhi, iraniana porém radicada no Havaí (EUA). 
“Do outro lado, porém temos um conjunto de líderes revolucionários poderosos: os ex-
presidentes Hashemi Rafsanjani e Mohammad Khatami, os candidatos Mir Hossein Moussavi e 
Mehdi Karroubi, todos com credenciais respeitáveis e apoio popular considerável. Temos, de 
certa maneira, um duelo de titãs”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A-14. 
  


