
to duras e restritas que regulam esse comporta-
mento, e ao mesmo tempo é uma sociedade cos-
mopolita, moderna, plugada em todas as redes
da internet. Então, é impossível manter aquilo
fechado. Há esse contato com o mundo exterior
queira ou não o governo. A maioria das vagas
na universidade é ocupada pelas mulheres, mais
de 70% da população tem menos de 30 anos, en-
tão são pessoas que nasceram depois da revolu-
ção islâmica, que não conheceram o regime cor-
rupto do xá Reza Pahlevi e nem os primeiros nos
da revolução islâmica. Há uma ânsia de mudan-
ça muito forte, embora eles sintam esse orgulho
das tradições e raízes persas.

Qual é a sua impressão do Ira sob Ahmadinejad?
Não é o Irã sob ele, porque ele tem que se sub-

meter a forças muito maiores, que são os aiato-
lás, os conselho de guardiões da revolução, então
mesmo se o [Mirhossein] Mousavi tivesse sido
eleito teria sido uma grande decepção porque ele
não teria conseguido implementar mínimas mu-
danças. Então, o fato de Ahmadinejad continu-
ar ali é porque ele está sendo mantido e legiti-
mado por forças que estão muito acima dele, os
tais guardiões da revolução. Existe uma trinca
dos aiatolás que detém realmente esse poder. É
um regime teocrático e enquanto isso não mudar
o que se pode fazer?. Então tem que haver uma
mudança no seio desse poder, dessa teocracia.

Mas eu acho que esse país é um caldeirão pres-
tes a explodir, não só há todo esse contato com
esse mundo exterior - apesar de todas as tenta-
tivas de brecar isso - é o país que mais tem pro-
porcionalmente redes de relações sociais, muito
maiores do que na China, por exemplo, acho que
eles são os terceiros maiores usuários de facebook,
blogs, sites. Há, também, sanções económicas, cri-
se, desemprego, e isso está acuando o regime.

Há muita insatisfação com o regime teocrático?
Imensa, sobretudo nos grandes centros urbanos,

entre a juventude, já que eles formam 70% do país,
pode se dizer que a maioria dos iranianos está in-
satisfeito com a política interna, há o cerceamen-
to das liberdades individuais, violações de direitos

humanos, embora apoie o governo na questão das
relações externas do programa nuclear. Eles acham
que o mundo exterior não tem direito de interferir
nesse aspecto e por outro lado há uma imensa in-
satisfação. Isso é visível, nas conversas, antes das
eleições fraudulentas. As meninas se vestem no li-
mite do permissível, elas tentam parecer modernas
e atuais dentro daquelas regras muito fortes.

Como você vê a polémica internacional em
torno do caso da Sakineh (condenada à
morte por adultério), que teve repercussão
grande no Brasil?

Tem dois lados. Um que ela foi usada no nível
doméstico, como um exemplo de um governo que
está acuado, sofrendo rupturas internas, uma in-,
tensa crise económica e a oposição de grande parte
da população. O caso dela foi usado como um bode
expiatório para o governo mostrar que tem a for-
ça, para aterrorizar os opositores e internamente se
firmar como um poder de fato, ainda que de forma
truculenta e totalmente fora de tempo e lugar. Em
pleno século 21, usar uma tática medieval é inad-
missível e que também vai contra os ensinamentos
do alcorão, que prega tolerância, perdão. No fun-
do isso mostra que o governo estava fazendo um
uso muito peculiar do alcorão, de acordo com as
suas necessidades políticas e não lendo ao pé da
letra. E em nível internacional, claro que a gente
tem que condenar esse ato, não há quem concorde,
mas não podemos cair na armadilha porque é mui-
to oportuno para os EUA e potências europeias de-
monizarem o Irã tendo em vista sanções económi-
cas e até ações futuras, aos moldes do que foi feito
no Iraque. Eles querem ganhar a opinião pública
para justificar ações que não tem nada a ver com
direitos humanos, eles não estão preocupados com
isso. Eles mesmos violam direitos humanos e não
condenam, por exemplo, a Arábia Saudita, que de-
capita mulheres, a China, que diariamente decapita
dezenas de opositores, mas são aliados do ociden-
te. É um peso e duas medidas. O Irã é o demônio
condenável e os outros não?

IRÃ:
conflito entre

arcaico
e moderno

mo tempo, ocupam 67% das vagas nas universi-
dades. É nesse país do Oriente Médio que está a
cidade sagrada de Pasárgada, conhecida por nós
pelo verso de Manuel Bandeira. Com o objetivo de
desvelar as contradições existentes na sociedade
iraquiana, Adriana Carranca, jornalista e Márcia
Camargos, escritora e historiadora, escreveram o
recém-lançado "O Irã sob o criador", resultado de
viagens feitas por ambas em momentos diferentes.
Lá, encontraram uma sociedade que vive um con-
flito entre "renovação e tradição, arcaico e moder-
no", conta Márcia Camargos, nesta entrevista.

Caros Amigos - As autoras são duas
mulheres ocidentais escrevendo sobre o Irã e
sua questão feminina. Como foi isso?

Márcia Camargos - É extremamente complexo
porque é como se a gente estivesse tentando levan-
tar esse chador e ver o que tem debaixo. Mas é um
desafio muito grande porque é impossível se des-
vestir do olhar de mulher ocidental do século 21
vivendo em São Paulo. Mas a gente procurou ten-
tar evitar um olhar estereotipado, preconceituoso,
ou com aquela noção de que o ocidente é superior
ao oriente. Claro que você não pode se colocar no
lugar delas porque a sua educação é outra. É uma
falsa premissa, mas era um desafio o tempo todo.
Se elas estão lutando por maiores liberdades indi-
viduais, que realmente estão, e sofrem uma série
de opressões que eu senti na pele, presenciei, por
outro lado elas não querem abrir mão da religião
islâmica, não querem se tornar umas novaiorqui-
nas ocidentais. Elas têm orgulho das suas tradi-
ções, dos seus princípios éticos, morais, religiosos.
É um desafio enorme se conseguir fazer um relato
minimamente equilibrado respeitoso, sem cair nas
armadilhas dos estereótipos e clichés.

O Irã é uma sociedade cheia de contradições.
Existe a polícia de comportamento, as
mulheres têm que se sentar no fundo do
ônibus, e ao mesmo tempo elas ocupam 67%
das vagas das universidades. Eu queria que
você falasse sobre isso...

Teerã é uma cidade eivada de contradições
porque há o regime teocrático com normas mui-
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