
UM FANTASMA ASSOMBRA O OCIDENTE. 

Em 1979, os Estados Unidos assistiram a uma 

revolução de rua no Oriente Médio. Seu aliado fiel, 

o xá iraniano Reza Pahlavi, foi substituído por uma repúbli-

ca islâmica teocrática. Agora, em outra revolução de rua no 

Oriente Médio, surge a lembrança. Os temores não se limi-

tam ao radialista conservador Glenn Beck, com sua previsão 

de que a queda de Hosni Mubarak vai levar à ascensão 

de um califado islâmico determinado a dominar o mundo. 

Políticos conservadores sérios, como Mitt Romney 
e John McCain, descrevem a oposição islâmica do 
Egito em termos não muito diferentes dos de Beck. 
Na esquerda, Richard Cohen, do The Washington 
Post, escreve: "O sonho de um Egito democrá-
tico certamente vai produzir um pesadelo". Leon 
Wieseltier, da revista The New Republic, acredita que 
os radicais islâmicos vão tentar um golpe no estilo 
bolchevique. 

Todas essas coisas podem realmente vir a acon-
tecer, mas as evidências para sustentar os cenários 
assustadores até o momento são poucas. Os pro-
testos egípcios são seculares: a 
Irmandade Muçulmana é um 
dos muitos grupos participan-
tes, e todos eles têm exigências 
sobre democracia e direitos 
humanos. O Egito não é o Irã 
em muitos aspectos. O clero 
sunita não tem nenhum papel 
hierárquico ou político como 
tem em Teerã. E, talvez a coisa mais importante, o 
atual regime iraniano não é um modelo bem-visto 
no mundo árabe. Os egípcios viram Mubarak e os 
mulás, e não querem nenhum dos dois. 

Temores quanto a esse futuro imaginado estão des-
viando o olhar americano do verdadeiro problema: 
ditadura militar. O Egito não é um regime baseado 
em uma personalidade, com Mubarak no centro, 
apesar de sua riqueza e das tentativas de fazer de seu 
filho o sucessor. Desde o golpe dos oficiais em 1952, 
o Egito é uma ditadura de, por e para militares. Os 
poucos presidentes desde então surgiram do corpo 
dos oficiais; as Forças Armadas têm orçamentos enor-
mes e estão profundamente envolvidas na sociedade, 

incluindo a posse de várias extensões 
de terra e centenas de empresas. 

No momento, os militares estão 
consolidando seu poder. Os esforços 
de Mubarak desde 2004 para levar 
civis e líderes empresariais para o ga-
binete foram revertidos ao longo da 
semana passada. As três pessoas que 
estão governando o Egito - o vice-
presidente, o primeiro-ministro e o 
chefe da Defesa - vieram do Exército. 
Metade do gabinete é de militares, e 

cerca de 80% dos governadores poderosos são oriun-
dos das Forças Armadas. Parece que os militares re-
solveram sacrificar Mubarak, mas tentam adminis-
trar a mudança para continuar todo-poderosos. 

Muitos comentaristas traçaram paralelos com a 
Turquia, onde os militares tiveram um papel crucial 
na modernização do país. Mas os militares da Tur-
quia entregaram o poder com relutância, somente 
por causa da pressão persistente da União Europeia 
para que o papel deles na política fosse enfraquecido. 
O perigo é o Egito tornar-se não a Turquia, mas o 
Paquistão, uma falsa democracia com o poder real 

exercido nas salas dos fundos 
pelos generais. 

O governo de Barack Oba-
ma está certo ao trabalhar para 
gerar uma transição suave. O 
perigo de caos é real: as visões 
da Irmandade Muçulmana 
são retrógradas e perniciosas. 
Sem uma nova constituição e 

proteção legal, existem riscos de uma "democracia 
intolerante" ou eleições livres e justas sob as atuais 
leis do Egito que levariam a resultados ruins para as 
minorias, os direitos humanos e outras liberdades. 

Os árabes acham que Washington apoia ditaduras 
brutais que os oprimem. Acreditam que essa opres-
são foi ignorada enquanto os regimes se alinharam à 
política externa americana. Se Washington agora for 
visto como o mediador de uma ditadura militar no 
Egito, o resultado vai ser uma profunda decepção nas 
ruas do Cairo. Com o tempo, a oposição ao regime e 
aos EUA vai se tornar mais linha-dura, mais religiosa 
e mais violenta. Esse pode ser o verdadeiro paralelo 
com as forças que levaram à revolução no Irã. 
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