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Incentivo do governo americano à oposição iraniana e à mudança de regime obedece a 
cálculos de curto prazo  
 
Uma campanha aberta dos EUA por mudança de regime teria o potencial de sedimentar a 
união das forças militares e da cúpula religiosa  
 
Em contraste com a atitude titubeante no início dos protestos no Egito - e agora em relação ao 
Bahrein, outro país aliado -, o governo americano alardeia seu apoio à oposição no Irã, que 
tenta se reagrupar depois da repressão sofrida em 2009. 
 
Além de salientar a rivalidade de 31 anos entre Washington e o regime islâmico, a diferença 
segue dois cálculos de curto prazo. 
 
De um lado, a Casa Branca busca apaziguar sócios como Arábia Saudita e Israel, grandes 
rivais de Teerã no Oriente Médio e que viram com apreensão o fim de um governo "confiável" 
como o de Hosni Mubarak. 
 
De outro, compra uma apólice de seguro contra os críticos internos - sobretudo os que, na 
análise autorreferente predominante, dizem temer que os EUA "percam" o Egito. Pelo menos, 
responde o governo de Barack Obama, podemos tentar "ganhar" o Irã. 
 
Mas, além de posições circunstanciais, o debate entre os que apostam na democratização real 
do Oriente Médio é sobre qual política americana de fato contribuiria para tal objetivo. 
 
Nesse caso, há uma linha tênue entre apoiar princípios democráticos e agir de maneira 
intervencionista, com o risco de efeito oposto ao propagandeado. 
 
Em artigo para a TV Al Jazeera, Hamid Dabashi, exilado iraniano que é professor da 
Universidade Columbia (Nova York), lembra que todas as ondas de "islamização" da revolução 
iraniana de 1979 ocorreram sob a "cortina de fumaça" de confrontos externos. 
 
Foi assim, por exemplo, na crise dos reféns na embaixada americana (1979-1981) e na Guerra 
entre o Irã e o Iraque (1980-1988). 
 
"O golpe financiado pela CIA em 1953 [contra o premiê iraniano nacionalista Mossadegh], o 
armamento de Saddam Hussein, a criação do Taleban contra a ocupação soviética do 
Afeganistão e o roubo contínuo [de território] da Palestina por Israel foram os contextos 
regionais nos quais a República Islâmica destruiu todas as alternativas ideológicas e políticas", 
diz Dabashi. 
 
Paul Amar, especialista em Egito da Universidade da Califórnia, lembra que, no caso egípcio, o 
que selou a queda de Mubarak foi a divisão das forças policiais-militares, com o Exército 
forçando a saída do ditador. 
 
Também no Irã, em 1979, o Exército se negou a reprimir os manifestantes. 
 
Hoje, embora o líder opositor Hossein Mousavi seja um dissidente do regime - premiê entre 
1981 e 1989, ele participou de uma das suas fases repressivas-, seu Movimento Verde ainda 
não conseguiu dividir o aparelho de coerção. 
 
Uma campanha aberta dos EUA por mudança de regime teria o potencial de sedimentar a 
união das forças militares e da cúpula religiosa que apoiaram a contestada reeleição de 
Mahmoud Ahmadinejad, tornando mais difícil um cenário semelhante ao egípcio. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A17. 


