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25%
das crianças e adolescentes
nos Estados Unidos tomam
medicamentos sob prescrição
médica de forma regular,
indica estudo da Medco Health
Solutions Inc.
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A luta por um
novo Irã
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Tenda no Casaquistão
tem praia artificial

As decisões que os EUA tomarem contribuirão
para criar os contornos do futuro poder em Teerã

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

O problema dos sem-teto parece
intratável em Los Angeles. A ques-
tão se tornou de grande vergonha
de líderes cívicos, preocupados
com os esforços vacilantes do con-
dado, o contraste da pobreza das
ruas com a riqueza das mansões, e
a percepção de uma Los Angeles

que não se emociona com um pro-
blema que motivou ações em tan-
tas outras cidades.
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Única policial de cidade
mexicana é sequestrada

Vida de Winnie Mandela
vai virar uma ópera
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Los Angeles e a fama
de cidade dos sem-teto

A cidade mexicana de Guadalu-
pe, perto da fronteira com os
EUA, está sem policiais, pois a
única agente da localidade foi se-
questrada. Érika Gándara, de 28
anos, desapareceu na quinta-fei-
ra e também teve sua casa incen-
diada.

A tenda mais alta do mundo fica
em Astana, capital do Casaquis-
tão. O prédio oferece várias op-
ções de clima para a população da
segunda capital mais fria do mun-
do, cuja temperatura no inverno
chegaa-30˚C.Natendaháumsho-
pping e até uma praia artificial.

A vida de Winnie Mandela, ex-
mulher de Nelson Mandela, será
transformada em uma ópera, que
estreia em abril de 2011 em Pretó-
ria. Winnie é símbolo da luta con-
tra o apartheid, mas também
uma figura polêmica que já foi
condenada por roubo e fraude.

estadão.com.br

ARepública Islâmica ho-
je chama a atenção fun-
damentalmente por
seu desafio nuclear.
Mas,por trás das incon-
clusivas reuniões de cú-

pula e das reivindicações arrogantes
de poder econômico, permanece
uma questão crítica: até que ponto o
regime clerical do Irã pode ser consi-
derado estável? Para muitos dos que
participam dos círculos políticos de
Washington, o opositor Movimento
Verde já é uma lembrança quase apa-

gada, uma onda de protesto contra as
fraudes eleitorais suprimida pelo regi-
me islâmico. Estes sentimentos não se
coadunamcomuma questãomais funda-
mental, ou seja, a avaliação da viabilida-
de de um movimento de oposição em
um país cuja política se mostra tão ambí-
gua.

A República Islâmica não é um Estado
autoritário típico, mas um claro concei-
to ideológico. Tais regimes exigem um
argumento para justificar sua repressão
e suas intrometidas aventuras no exte-
rior. Os guardiães do Estado teocrático
podem cometer atrocidades, mas sem-
pre o fazem em defesa da causa da histó-
ria, pela realização de determinado ideal
sublime. Nesse Estado, o funcionário
uniformizado, os policiais à paisana e a
Guarda Revolucionária exigem um arro-

gante disfarceideológico a fim de justifi-
car suas brutalidades para si próprios.

A vitória sutil e subversiva do Movi-
mento Verde serviu para revelar do que
se constitui esse Estado e demonstrar a
seus partidários que não estão defen-
dendo uma ortodoxia transcendental,
mas homens cruéis e covardes que se
agarram a todo custoao poder. Segundo

as palavras do
clérigo refor-
mista, o faleci-
do aiatolá Hos-
sein Montazeri,
na violenta re-
pressão que se
seguiu às elei-
ções de junho
de2009, a Repú-
blica Islâmica
deixou de ser
tanto islâmica
quanto repúbli-
ca.Desdeasfrau-
dulentas elei-
ções presiden-
ciais, um fluxo
persistentedein-
tegrantes da eli-
te do regime
vemabandonan-
do sua herança
revolucionária e

se distanciando do governo.
Os Verdes provaram que, no século 21,

a tecnologia contribuiu em grande parte
para minar estas pretensões absolutis-
tas. As redes sociais favoreceram as co-
munidades que desafiam asuperestrutu-
ra dos mulás e provocam atos de protes-
to. As façanhas do Movimento Verde são
impressionantes: dividiu o Estado, ven-

ceu a discussão intelectual sobre o fu-
turo do Irã e atraiu um grande seg-
mento da população. Mas é importan-
te salientar que não há garantias de
que os Verdes venham a suceder aos
autocratas teocráticos.

Embora a República Islâmica avan-
ce para o lixão da história, o futuro do
Irã é ainda tema de debate e de luta.
Na fase pós-República Islâmica, o Irã
poderá degenerar em um período de
prolongada violência e até mesmo se-
paratismo étnico. Talvez surja uma
nova ditadura, cujo poder poderá ter
como base o chauvinismo persa e não
na proposta islâmica. A série de deci-
sões que os EUA e seus aliados to-
mam hoje contribuirá para condicio-
nar os contornos do poder no Irã de
amanhã.

Não sugerimos com isto que os
EUA devam deixar de negociar com o
Irã.Nossasescolhasrepresentam nos-
sosvalores assim comoosnossos inte-
resses. Ao longo do tempo, os EUA
nunca fracassaram por permanecer
ao lado dos que anseiam por um futu-
ro mais digno. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A19.




