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El realismedels reformistes iranians

E ls pessimistes es
taven equivocats.
Malgrat el descon
tentament pel re
tard en els canvis

econòmics anunciats, encara no
posats en pràctica, el resultat de
les eleccions a l’Iran revela que
el president Hassan Rohani i el
seu projecte polític de canvi dins
del marc del sistema de la
República Islàmica ha obtingut
un suport substancial (i això
malgrat que el Consell de Guar
dians va esborrar de les llistes
electorals el 99% dels candidats
reformistes).
Per bé que és cert que no ha

triomfat el reformisme –i que
dins de la Llista de l’Esperança
hi ha més conservadors mode
rats que reformistes–, també és
evident que els que volen el can
vi han acceptat de reduir les se
ves ambicions i s’han acontentat

d’aturar l’avanç dels defensors
més radicals (més reaccionaris)
del sistema i així preservar la
possibilitat d’un avanç futur.
Dol reemplaçar la legítima de

manda demés llibertat imés jus
tícia per un realisme que com
porta postergar la lluita contra
l’arbitri i el privilegi de les oli
garquies del règim. I és un fet
que a l’Iran hi actua un Estat
profund, amb escàs control per
part del Govern, que colpeja
sense límits tant opositors com
dissidents.
El realisme dels progressistes

s’explica, en primer lloc, pel fet
que ells mateixos saben molt bé
–sobretot després dels esdeveni
ments després de les eleccions
del 2009– que el règim és capaç
de desencadenar una fèrria
repressió i anul∙lar els reduïts
espais democràtics que hi ha en
el complex sistema politico
constitucional de la República
Islàmica.
És fàcil expressar escepticis

me davant les possibilitats
d’evolució del règim, i és com

prensible que ho facin precisa
ment aquells que han patit –i
continuen patint– el pes de la re
pressió. I quan algú diu que a
l’Iranno serveixde res anar a vo
tar –com ho ha fet en la vigília
d’aquestes eleccions la premi
Nobel Shirin Ebadi– és just res
pectar i fins i tot comprendre
aquesta posició, basada en la trà
gica experiència política i huma
na de la dissidència en un siste
ma repressiu.
Però després de la votació, els

resultats han posat en evidència
que aquesta actitud no ha pre
valgut; encara més, és interes
sant observar –en espera de la
confirmació de les dades defini
tives– que la participació ha es
tat més alta als barris de classe
mitjana (on abans de l’elecció de
Rohani l’abstenció era molt alta)
que als barris populars (on les
precàries condicions de vida es
mantenen). En aquests últims,
l’esperança d’un futur millor
–després de la presidència po
pulista de Mahmud Ahmadine
jad– s’ha convertit enunadecep

ció; la sospita s’ha estès a totes
les elits, ja es tracti tant de les
clericals com de les d’orientació
reformista.
La prudència i el realisme dels

que volen el canvi s’explica tam
bé pel fet que molts votants ira
nians estanmés a favor d’un can
vi en el règim que d’un canvi de
règim. No es tracta tant d’una fi

delitat residual a unmissatge re
volucionari –que, de fet, avui no
més ésmés viu en l’àmbit retòric
que en el real–, sinómés aviat de
valorar –de manera molt realis
ta, per cert– el que el canvi de rè
gim pot suposar, en la línia del
que ha passat en els últims anys
des de l’Iraq fins aLíbia, i del que

està passant a Síria en la lluita
per abatre el règim.
Saddam Hussein i Muammar

alGaddafi, obscens dictadors a
l’Iraq i Líbia, van ser abatuts i
executats, però la conseqüència
ha estat la destrucció no només
del règim, sinó també de l’Estat;
això és, la menyspreable dicta
dura ha estat reemplaçada pel
malson de l’anarquia i d’una
hobbesiana guerra de tots contra
tots. Per això, pot entendre’s que
l’anomenada primavera àrab no
resulti –vistos els seus desastro
sos resultats– tan atractiva per
als iranians, ni tan sols per a
aquells que somien amb la des
aparició del règim.
Així doncs, sembla difícil po

der compartir les considera
cions escèptiques dels que avui
–comentant el resultat de les
eleccions– subratllen que “no ha
canviat res” i que els conserva
dors continuen mantenint la po
sició dominant.
Ens tornem a trobar amb el

més antic dels dilemes de la
política, és a dir, amb una opció
de reforma que sol ser comba
tuda tant pels conservadors com
pels revolucionaris. Així, els re
sultats d’aquestes eleccions a
l’Iran no poden ser considerats
de capmanera resolutius: la llui
ta entre el canvi i el conservado
risme continuarà, tal com ja ha
succeït desdel començamentdel
règim islàmic, amb la revolució
del 1979.
El que resultarà crític es pro

duirà en el pla institucional; en
concret, en el difícil equilibri de
poders sobre la base d’unaCons
titució híbrida entre teocràtica i
republicana. Abans que res, serà
decisiu el paper del líder su
prem, Ali Khamenei, que repre
senta la cúspide tant política
com religiosa del sistema.
Per això, és important que en

les eleccions a l’Assemblea d’Ex
perts –celebrades en paral∙lel a
les parlamentàries– l’aliança en
tre reformistes i centristes hagi
obtingut un bon resultat, ja que
precisament serà aquesta As
semblea –el mandat de la qual
dura vuit anys– la que nomenarà
al seu dia el successor de l’aia
tol∙là Khamenei o, el que seria
realment revolucionari, la que
podria reemplaçarlo per un òr
gan col∙legial com permet la
Constitució, tal com va proposar
Haiximi Rafsandjani, un moder
nitzador clau des de fa anys i el
suport del qual a Rohani conti
nuarà sent decisiu.c
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El futur a les sevesmans.Un grup de col∙legiales iranianes i les sevesmestres assistien dilluns a un dels últims debats
del Parlament sortint, a Teheran. Els nous diputats prendran possessió dels escons a finals demaig

Molts votants iranians
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d’un canvi en el règim
que no pas d’un canvi
de règim
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El xoc de poders a Veneçuela
sembla haver assolit un punt de
noretorn després que el Tri
bunal Suprem, sota control del
chavisme, eliminés alguna de les
funcions constitucionalsmés im
portants de l’Assemblea Nacio
nal, on l’oposició té una majoria
qualificada de dos terços.
La sentència mutila les facul

tats del poder legislatiu, per
exemple algunes de tan crucials
com la seva autoritat per fiscalit
zar els altres poders de l’Estat
(judicial, electoral i ciutadà). A
partir d’ara només podrà super
visar l’Executiu.
El Suprem es pronuncia just

després que el bloc parlamentari
opositor iniciés una investigació
sobre el procés de nomenament
de 34 dels seusmagistrats durant
l’última sessió de l’anterior legis

latura. Els jutges, segons l’oposi
ció, van ser elegits a dit en un
procediment irregular, per asse
gurar a l’oficialisme un domini
complet del màxim òrgan judi
cial. La designació dels jutges en
tre els afins al chavisme es va dur
a terme hores després que l’ali
ança opositora MUD va guanyar
per aclaparadora majoria les
eleccions del 6 de desembre i va
posar fi, així, a 17 anys d’hegemo
nia institucional bolivariana.

“No és cap sorpresa. Estan uti
litzant l’únic que els queda, amés
de l’executiu, per provar d’am
putar les facultats del legislatiu.
(...) No hi haurà medicines, no hi
haurà aliments, però hi ha sen
tències”, va dir el diputat opo
sitor Henry Ramos Allup, presi
dent de la Cambra.
Experts juristes veneçolans

van denunciar que la sentència
trenca el fil constitucional i la
van qualificar de cop d’Estat,
perquè nega a l’Assemblea Na
cional el poder de la representa
ció popular. Alguns d’ells van
comparar el dictamen amb el
fujimorazo del 1992, quan el lla
vors president peruà, Alberto
Fujimori, va dissoldre el Congrés

i va consumar un autocop. “Això
és un cop d’Estat, un cop a la
Constitució. Estan eliminant un
element bàsic de la democràcia
moderna, que és l’equilibri depo
ders. Es minva la capacitat con
troladora de l’Assemblea Nacio
nal que està garantida a la Cons
titució”, va precisar José Vicente
Carrasquero, professor de Cièn
cies Polítiques de la Universitat
Simón Bolívar.
El Tribunal Suprem també im

pedeix que l’AssembleaNacional
exerceixi un control polític sobre
les forces armades. Aquesta fun
ció bàsica en un Estat de dret
queda limitada al comandant en
cap, que és el president Nicolás
Maduro.c

Maduro aconsegueix que el Suprem
retalli poders bàsics a l’Assemblea


