
Entre o precipício 
e os aiatolás 
THE ECONOMIST | O pessimismo e a desunião espalham-se pela sociedade iraniana 

os jovens costumem ser consultados 
sobre o que acham bom. 

Os líderes iranianos puseram fim à po-
lítica participativa quando manipularam 
a eleição presidencial de 2009 a favor do 
atual mandatário, Mahmoud Ahmadi-
nejad e esmagaram o movimento "ver-
de" que surgiu em oposição. Suas figuras 
de proa, Mir Hossein Mousavi e Mehdi 
Karrubi, foram postas sob prisão domici-
liar no último inverno. Mas o silêncio for-
çado da oposição organizada não trouxe 
paz para a elite dirigente do país, mes-
mo que seus integrantes aleguem estar 
unidos sob o princípio da lei religiosa. Ao 
contrário, no governo, assim como na so-
ciedade, abriram-se fissuras perigosas. 

A desunião é ainda mais perceptível à 
luz da harmonia que prevaleceu depois 
da eleição presidencial fraudulenta. À 
época, o regime conservador, liderado 
por Khamenei e reforçado pela Guarda 
Revolucionária paramilitar, uniu-se para 
salvar Ahmadinejad de uma onda de re-
belião. Essa solidariedade chegou ao fim, 
envenenada por um coquetel de ambição 
pessoal e duplicidade milenar. 

As relações entre Ahmadinejad e al-
guns de seus antigos seguidores dete-
rioraram-se de tal forma que o presi-
dente hoje é retratado como um inde-
pendente que foi "enfeitiçado" por seu 
próprio chefe de gabinete, Esfandiar 
Rahim Mashai . Um ex-funcionár io 
do Ministério da Inteligência, cuja fi-
lha é casada com o filho do presidente, 
Mashai é considerado a origem do que 

NQUANTO a Primavera Ára-
be se desdobra à sua volta, 
os c idadãos do I rã (na 
maioria persas) parecem 
condenados a um purgató-
rio solitário. Sua Revolu-
ção de 1979 prometia um 

refúgio do regime montanha-russa do 
xá, mas a República Islâmica que o 
substituiu é vítima de um mal-estar 
igualmente secular. O crescente núme-
ro de assassinatos (o principal haltero-
filista do país foi vítima recente), a rup-
tura familiar e níveis crônicos de dívida 
pessoal são assuntos comuns de con-
versas nos lares e nos ônibus que cru-
zam a capital. O cineasta mais famoso 
do país retrata uma sociedade construí-
da sobre ilusões e mergulhada em con-
flitos. Em um jantar de classe média, a 
convidada fala casualmente sobre ati-
rar-se com seu carro de um penhasco. 

O "líder supremo", o aiatolá Ali Kha-
menei, reprova todo esse pessimismo. 
Sob sua orientação, ele acredita que o 
Irã passou a ser internacionalmente res-
peitado, especialmente por sua recusa 
em abandonar um polêmico programa 
nuclear diante das sanções internacio-
nais. Khamenei exige o fim das declara-
ções "negativistas" das autoridades do 
país, que geram "desesperança". 

Mas as autoridades também não gos-
tam de uma felicidade excessiva. No 
calor sufocante do fim de julho, quan-
do várias centenas de jovens se reuni-
ram em um parque de Teerã para uma 
batalha com pistolas d'água, a diver-
são foi considerada herética e houve 
detenções. Um deputado afirmou ter 
detectado um complô para "afastar os 
jovens dos valores islâmicos". Não que 

Há uma angústia 
existencial 
perceptível 
sob várias formas, 
religiosas e seculares 

Influência. Rahim Mashai 
(abaixo, à esq.) teria 
"enfeitiçado" seu chefe, 
Ahmadinejad 
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seus adversários chamam de "corrente 
de desvios" que percorre o governo. 

Mashai é uma força imprevisível na 
vida pública. É um nacionalista irania-
no em um regime que enaltece os valo-
res universais do islamismo. Mas sua 
abordagem às relações exteriores (ele 
atuou como enviado pessoal do presi-
dente, aumentando a inveja e a suspei-
ta de outros) pode ser surpreendente-
mente branda. O aspecto mais polêmi-
co de todos é que, embora seja um lai-
co, Mashai fez saber que está em con-
tato direto com o oculto 12° imã xiita, o 
Mahdi, e que, por extensão, o governo 

a que ele serve goza de favores divinos. 
Khamenei está em um dilema. Nos 

últimos meses, ao menos uma dúzia de 
associados de Mashai foram detidos 
sob suspeita de corrupção ou envolvi-
mento em negócios sinistros. Mas Ah-
madinejad protegeu seu chefe de gabi-
nete, que permanece no cargo, embora 
com menos visibilidade. 

Dezenas de parlamentares hoje pre-
tendem revogar o presidente, mas o 
"líder supremo" provavelmente não o 
permitirá. Foi ele quem colocou Ahma-
dinejad no poder e os dois conhecem 
seus respectivos segredos da eleição 

de 2009 e suas terríveis consequências. 
É muito melhor, o aiatolá pode pensar, 
aguentar os dois anos que faltam para 
Ahmadinejad ser constitucionalmente 
obrigado a deixar o cargo. 

Apesar de toda a pressão que sofre, 
Ahmadinejad tem suas próprias forças. 
Um populista brilhante, ele deu bastante 
atenção e benesses aos pobres iranianos 
para conquistar um lugar em seus cora-
ções. A reforma no último inverno dos 
ruinosos subsídios aos preços foi uma ba-
tata quente que só ele ousou tocar. Como 
se esperava, a inflação aumentou (prevê-
se que atinja 22% no início do próximo 
ano), mas um novo auxílio mensal ate-
nuou o golpe para muitas pessoas. Ou-
tras promessas extravagantes (um ter-
reno para cada família, por exemplo) são 
ridicularizadas pelos economistas, mas 
apreciadas pelos crédulos. 

Quase totalmente dependente das re-
ceitas do petróleo, improdutiva e mono-
polista, a economia do Irã não é tão for-
te como deveria ser. O empreendedoris-
mo foi obstruído por sanções, enquanto 
as divisões comerciais da Guarda Revo-
lucionária dominam parcelas crescentes 
da economia, na ausência de investimen-
to estrangeiro. Esta é uma consequência 
imprevista das sanções, que foram em 
parte elaboradas pelos Estados Unidos e 
seus aliados para prejudicar a Guarda. 

Na periferia do país, revoltas de mi-
norias como os curdos (majoritaria-
mente sunitas) e baluches continuam 
fumegantes. Uma série de assassinatos 
de cientistas ligados ao programa nu-
clear do Irã (o mais recente ocorreu em 
23 de julho, apesar de o Irã negar que 
a vítima estivesse envolvida no progra-
ma) serve para ilustrar a determinação 
dos seus inimigos de impedir que tenha 
a bomba nuclear. Nesse ambiente, não 
é de surpreender que a angústia exis-
tencial sob várias formas, religiosas e 
seculares, hoje seja perceptível em to-
da a sociedade iraniana. Em algum lu-
gar, entre rezar para o Mahdi e atirar-
se de um precipício, encontra-se hoje a 
grande massa dos iranianos. • 
*©2010 The Economist Newspaper 
Limited. Todos os direitos reservados. 
Fonte: The Economist, traduzido 
por CartaCapital, publicado sob licença. 
O artigo original, em inglês, pode ser 
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Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 661, p. 58-59, 31 ago. 2011. 




