
Contextualizando “ARGO”

"O poder é quen provoca a revolución. Desde logo, non o fai conscientemente. E, 
sen embargo, o seu estilo de vida e o seu xeito de gobernar acaban converténdose nunha 
provocación. Isto sucede cando entre a elite se consolida a sensación de impunidade. 
Todo nos está permitido, podémolo todo. (...) Un escándalo tras outro, unha inxustiza 
tras outra quedan impunes. O pobo permanece en silencio; amósase paciente e 
cauteloso. Ten medo, aínda non se sinte con forza. Mais, ao mesmo tempo, contabiliza 
minuciosamente os abusos cometidos contra el, e nun momento determinado fai a suma. 
A elección deste momento é o maior misterio da historia. (...)

O 8 de xaneiro de 1978 apareceu no diario gubernamental Etelat un artigo que 
atacaba a Jomeini. Naquel tempo Jomeini vivía no exilio; loitaba desde alí contra o sha. 
Perseguido polo déspota e expulsado posteriormente do país, era o ídolo e a conciencia 
do pobo. Destruir o mito de Jomeini significaba destruir a santidade, arruinar a 
esperanza dos oprimidos e humillados. E esta, precisamente, fora a intención do artigo. 
(...)

Cando o xornal que publicaba este artigo chegou a Qom, unha grande indignación 
apoderouse da xente, que empezou a congregarse en rúas e prazas. Quen sabía ler líao 
en voz alta aos demáis. A xente, soliviantada, formaba grupos cada vez máis numerosos, 
nos que se berraba e se discutía; (...). Ao final unha grande multitude encheu a enorme 
praza. E isto é, precisamente, o que menos gusta á policía. ¿Quen autorizou esta 
inmensa asemblea? Ninguén. Non existía tal autorización. (...)

Agora é o momento máis importante e que vai decidir o destino do país, do sha e 
da revolución; será o momento en que un policía reciba a orde de abandoar a súa 
formación, achegarse a un home de entre a multitude e ordearlle a berros que se vaia á 
súa casa. (...) Así que o policía dá media volta e empeza a dirixir os seus pesados pasos 
cara á comisaría, mentres que o home da multitude queda na praza, acompañando por 
algún tempo coa mirada ao inimigo que se alonxa. (...)

O policía regresa á comisaría e dá parte ao seu comandante do ocorrido. O 
comandante envía aos tiradores con orde de ocupar posicións nos teitos das prazas que 
rodean a praza. El en persoa vai no seu coche ata o centro e polos altofalantes insta á 
multitude a dispersarse. Pero ninguén quere escoitalo. (...) Ao cabo dun tempo cesa o 
tiroteo. Na praza só quedan os mortos. (...)

Un pobo fustigado por un déspota, degradado e obrigado a desempeñar o papel de 
obxecto, procúrase un refuxio, busca un lugar onde pecharse, onde illarse, onde ser el 
mesmo. Isto resúltalle imprescindible para conservar a súa persoalidade, a súa 
identidade ou incluso, sinxelamente, para poder comportarse con naturalidade. Mais 
como un pobo enteiro non pode emigrar, realiza a súa andadura non no espazo senón no 
tempo: volve ao seu pasado, que, comparado coa realidade en que vive, anguriosa e 
chea de ameazas, parece o paraíso perdido. E atopa refuxio nos seus antigos costumes, 
tan antigos e, polo mesmo, tan sagrados que o poder ten medo de enfrontarse a eles. 
(...)

Ao cadraxésimo día dos acontecementos de Qom, en moitas cidades de Irán a xente 
reúnese nas mesquitas para lembrar ás vítimas da masacre. En Tabriz a tensión acada 
tales dimensións que desemboca nunha sublevación. A multitude lánzase á rúa esixindo a 
morte do sha. (...) Máis manifestacións e máis masacres. Despois, ao cabo doutros 
corenta días, ocorre o mesmo en Meshed. Despois, en Teherán. E unha vez máis, en 
Teherán. E, ao final, en case todas as cidades."

R. Kapuscinski: "El Sha o la desmesura del poder". 



"É entón [abril de 1980] cando Washington decide resolver o asunto [da toma de 
reféns na embaixada norteamericana en Teherán] desde a outra banda: boicotea o 
petróleo iraní e imponlle un embargo comercial, exceptuando menciñas e alimentos, 
ademáis de que lle deixa de proveer de armas, expulsa do seu territorio a deceas de 
iranís, á marxe de se tiñan algo que ver co réxime, e bloquea uns 8 mil millóns de 
dólares en activos iranís nos seus bancos. Ademáis está a insostible contenda con Irak, 
que durará oito longos anos e que levará por diante grande parte dos orzamentos do 
estado iraní.

(...) Cando o 27 de xullo de 1980, e o mundo esperta con que o Sha morreu en 
Exipto, ábrese unha porta á solucción e empézase a barallar a posibilidade de que se 
normalice a situación, mais non é así. A estas alturas Jimmy Carter creara o Comando 
Central dos EE.UU., unha forza de desplegue rápido baixo o mando do Pentágono... O 
problema é que os días de Carter na Casa Branca están contados. (...)

Será Reagan quen gañe as eleccións. Tal e como estaba previsto, o mesmo día da 
súa toma de posesión Irán poñía en liberdade aos reféns."

N. Armanian e M. Zein: "Irán. La revolución constante."


