
ÉPOCA - Em 2005, sua candidatura foi impugnada pelo Conselho 
dos Guardiães. Por que ela seria aprovada agora?
Hooshang Amirahmadi - Em 2005, eu não era um candida
to sério. Estive no Irã por um mês, sem organização, sem 
plataforma. Apenas coloquei meu nome como candidato, 
para que eles soubessem que tinha esse propósito. Era mais 
uma candidatura simbólica. Desta vez, sou um candidato 
sério. Tenho plataforma, tenho planos, estou fazendo uma 
campanha ativa. Sou o candidato ideal por vários fatores. 
Vivo nos Estados Unidos há 39 anos, então sou a pessoa mais 
indicada para construir uma ponte entre o Irã e os EUA. Sou 
economista, especialista em desenvolvimento econômico. 
Tudo de que o Irã precisa é alguém com esse perfil, porque 
a economia está em frangalhos.

ÉPOCA- O senhor não acha que o fato de viver há tanto tempo nos 
Estados Unidos possa ser um empecilho?
Amirahmadi - Não sou o primeiro candidato que vive fora do 
país. O fundador da República Islâmica, o aitolá Khomeini

(1902-1989), viveu no exílio por 17 anos. Não sou exilado, passo 
parte do ano no Irã, participo de atividades, ajudei a reconstruir 
o país. Minha família vive no Irã, conheci todos os presidentes 
desde a revolução. Não sou um total estranho. Sou politica
mente ativo na República Islâmica. As pessoas me conhecem, os 
jovens me adoram. Milhões de jovens iranianos acompanham 
os textos que escrevo em farsi e assistem a minhas palestras 
pela internet. É totalmente desinformada a ideia de que eu seja 
um outsider. Isso subestima minha capacidade como político, 
subestima tudo o que tenho feito pelo Irã e minhas conexões 
com o país. Quase 7 milhões de iranianos vivem fora do Irã. 
Só porque vivem no exterior são iranianos ilegítimos? Isso é 
absurdo. Achar que alguém de fora não pode ajudar o país e 
não pode concorrer nas eleições é um argumento equivocado 
e injusto. Nasci no Irã, minha família é iraniana, sou iraniano, 
pareço iraniano.O que mais é preciso para ser candidato?

ÉPOCA- Muitos dentro do Irã veem sua candidatura como inviável, 
mais como um protesto. 
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Amirahmadi - Vejo-me como um candidato sério, não de 
protesto. Tenho um plano sólido de governo, o melhor que 
qualquer um já pôs na mesa para o povo iraniano. É um 
plano que agradará não apenas aos iranianos, mas também 
aos americanos e europeus. É um plano de reconciliação, um 
plano de progresso econômico. E é um plano realista, porque 
sou um pragmático por excelência. Estou trabalhando com 
os líderes da República Islâmica, não contra eles. Quero ser o 
DengXiaoping (1904-1997) do Irã. Na China, DengXiaoping 
mudou o país, mas manteve o sistema.

ÉPOCA - Deng foi capaz de fazer as reformas por vir de dentro do 
Partido Comunista. O senhor vive fora do Irã e não faz parte do círcu
lo de políticos do país. Como pode se tornar um Deng Xiaoping?
Amirahmadi - Não sou um outsider, e o Irã não é a China. O 
Irã não é comandado por um partido centralizador, cheio de 
instâncias que precisam ser convencidas 
a aceitar uma candidatura, onde é preci
so articular para ser candidato.

ÉPOCA- Mas o Conselho de Guardiães faz 
esse papel, não?
Amirahmadi - É diferente. Não é o mes
mo processo. Não é um partido que 
controla tudo. No Irã, há um grupo de 
religiosos que determina se as coisas 
estão de acordo com a lei islâmica. São 
eles que você tem de convencer. Tenho 
feito meu melhor para convencê-los.
Apresentei meus projetos, conversei 
com eles, mostrei que a situação no Irã 
tem ido de mal a pior, que é preciso to
mar uma atitude. As facções políticas 
dentro do Irã estão se corroendo com 
uma briga sem fim, a economia está 
em frangalhos, nossos adversários es
tão cada vez mais poderosos e estamos 
no limiar de uma crise com os Estados 
Unidos. Para muitos, ela só pode ser 
resolvida com uma guerra. Sou um ho
mem com experiência internacional, 
posso resolver a questão econômica do Irã e construir laços 
firmes com os Estados Unidos. Mostrei a eles que a situação 
é ruim para eles e boa para mim. Seria péssimo para o Irã, 
para o povo iraniano e para o próprio regime islâmico não 
permitir que um homem como eu seja candidato.

ÉPOCA - O senhor conhece o aitolá Ali Khamenei (líder supremo 
do Irã)? Ele apoiaria sua candidatura?
Amirahmadi - Vi Khamenei uma vez quando ele era pre
sidente (1981-1989). Desde então, não falo com ele. Falo 
com outros presidentes iranianos. Rafsanjani (presidente 
entre 1989 e 1997), o próprio Ahmadinejad. E converso 
com outros aiatolás. Com Khamenei mesmo, falo pouco, 
mas ele me conhece, sabe quem sou, sabe que sou um 
iraniano empenhado em ajudar o país. Lembre: não sou 
um alienígena no Irã, um aventureiro. Os líderes islâmicos

sabem que não sou um revolucionário, um homem que 
quer derrubar o regime. Sabem que quero ajudar, e que 
o Irã hoje é como um ônibus no piloto automático, indo 
para o abismo. A Revolução Islâmica era um ônibus em 
que todos os iranianos estavam e queriam estar, exceto 
aqueles que foram derrubados do poder. A direita, a es
querda, os moderados, os liberais, os conservadores, os 
reformistas, todos estavam no ônibus da Revolução Islâ
mica - menos o xá e seus aliados. Com o tempo, alguns 
desceram dele - os moderados, os reformistas, a esquerda, 
os liberais. Aos poucos, passaram a criticar algumas po
sições do governo. Só sobrou a direita no ônibus. Hoje, 
até mesmo essa direita está dividida, rachada. Enquanto 
isso, o ônibus está andando. Mas está sem rumo, está no 
piloto automático, porque todos estão brigando, e nin
guém controla o país.

ÉPOCA - O que o senhor pensa do programa 
nuclear iraniano?
Amirahmadi - Esse programa nuclear 
é um assunto muito mais no exterior 
que no Irã. Dentro do país, as pessoas 
seguem sua vida. A mídia iraniana nem 
toca no assunto. Os iranianos pensam 
que o Irã tem o direito de desenvolver 
um programa nuclear pacífico, como 
o Tratado de Não Proliferação Nuclear 
prescreve. Claro que o Irã precisa ser 
transparente sobre os propósitos pa
cíficos desse programa. Por uma mi
ríade de questões políticas, o Irã não 
tem sido transparente com os obser
vadores internacionais e tem escondido 
sistematicamente aspectos desse pro
grama nuclear. Por causa da falta de 
transparência, vem sofrendo sanções 
econômicas graves. Os Estados Uni
dos desconfiam do Irã cada vez mais. 
O Irã tem o direito de ter um programa 
nuclear para fins pacíficos, energéticos 
ou médicos. O Irã não precisa de armas 

nucleares. Numa administração minha, não perseguiria a 
construção de uma arma nuclear.

ÉPOCA - É possível uma aproximação entre Irã e EUA?
Amirahmadi - A palavra-chave é confiança. Essa não é uma 
tarefa fácil. Entre os Estados Unidos e o Irã, não existem ape
nas as rusgas clássicas dos americanos com o Oriente Médio. 
Existe a Revolução Islâmica iraniana de 1979. Essa revolu
ção começou antiamericana, com reféns numa embaixada, 
e piorou ao longo do tempo, com um crescente sentimento 
antiamericano, não contra o povo americano, mas contra o 
governo. Os americanos também eram antirrevolução islâ
mica. Não foi apenas uma revolução contra os déspotas, o 
Ocidente. Ela ocorreu também para restaurar os valores mu
çulmanos. Será preciso um trabalho diplomático extenuante 
para construir essa ponte de confiança, tijolo por tijolo. 
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Caixa de texto
Fonte: Época, São Paulo, n. 775,  p.44-46, 1 abr. 2013.




