


momento. "Os inimigos tentam dizer 
que os movimentos populares no Egito, 
na Tunísia e em outras nações não são 
islâmicos, mas é claro que são e preci-
sam se consolidar", pregou o líder su-
premo do Irã. Ali Khamenei, para des-
gosto daqueles que acham que Face-
book e fundamentalismo não combi-
nam. Num arroubo de cinismo. Mah-
moud Ahmadinejad. o presidente cuja 
reeleição fraudulenta desfechou a hoje 
brutalmente sufocada onda de protestos 
no Irã, espantou-se com a maldade de 
Muamar Kadafi. "É inconcebível man-
dar disparar contra os próprios cida-
dãos", condenou. A conta é simples: 
para o Irã, tudo o que enfraquecer os 
aliados dos Estados Unidos no Oriente 
Médio, até um sangue-ruim como Ka-
dafi, e fortalecer o Islã politizado é bom. 
E melhor ainda quando os terremotos 
políticos favorecerem os xiitas, como 
aconteceu no Barein. Por causa da di-
mensão e da gravidade dos aconteci-
mentos na Líbia, as manifestações no 
Barein foram eclipsadas. Aos ouvidos 

ocidentais, a maior conseqüência foi o 
cancelamento da corrida de Fórmula 1. 
um projeto de estimação do rei e agre-
gados, agora ocupados com coisas mais 
importantes, tais como a possibilidade 
de perder a cabeça, no sentido literal. 

O Barein é uma ilha atolada em pe-
tróleo e cercada por todos os lados de 
problemas e vias marítimas vitais — 
nada menos que o Golfo Pérsico. Seu 
território não chega a 800 quilômetros 
quadrados, e o próprio Osama bin La-
den ironizou cena vez que a família real 
da vizinha Arábia Saudita tem palácios 
maiores do que o Barein inteiro. Como 
os outros minúsculos e riquíssimos paí-
ses do Golfo, tem uma população pe-
quena, cerca de 600 000 cidadãos consi-
derados como tais. quase igual ao exér-
cito de mão de obra estrangeira que pe-
ga no pesado. Mas, ao contrário dos 
demais membros do clube dos milioná-
rios. padece de um desequilíbrio reli-

gioso. Os sunitas, que em geral são ma-
joritários, no Barein são uma minoria, 
mas a minoria que manda. Os xiitas, 
calculados em cerca de 70%, são man-
dados. Embora desfrutem o nível de vi-
da proporcionado por uma renda per 
capita de 38 000 dólares, consideram-se 
discriminados e sub-representados. Fo-
ram os xiitas que saíram às ruas em im-
pressionantes manifestações de força 
numérica e insatisfação política nas úl-
timas semanas. O rei Hamad primeiro 
mandou os tanques — o Exército tem 
comando sunita. Depois voltou atrás, 
prometeu uma certa abertura e foi cor-
rendo se aconselhar na Arábia Saudita. 

Os sauditas enxergam, nesse caso 
com razão, a mão do Irã por trás dos 
distúrbios no Barein. A ilha foi no pas-
sado província iraniana, e a identidade 
religiosa cria um elo inquebrantável. A 
hipótese de transformação em repúbli-
ca islâmica xiita apavora todos os vizi-
nhos. Mesmo sem chegar a tanto, a 
propagação da influência iraniana já 
cria uma nova realidade geopolítica. 



Entre as revelações do Wiki-
Leaks, uma das mais fa-
mosas é a conversa em 
que o rei Abdullah, da 
Arábia Saudita, instiga os 
americanos a "cortar a ca-
beça da serpente" antes 
que o Irã transponha o li-
miar que o tornaria inata-
cável, o da bomba atômi-
ca. Menos divulgado foi 
um encontro do rei do Ba-
rein com o general David 
Petraeus, no qual insiste 
que o Irã é a fonte de to-
dos os problemas dos 
americanos no Iraque e no 
Afeganistão. O programa 
nuclear iraniano, clamou 
o rei, precisa ser "inter-
rompido", pois o custo de 
não fazer nada é maior 
ainda que o de fazer. 

Nada nesse sentido vai 
acontecer. Barack Obama 
preside um governo quase 
que em retirada e jamais 
comandaria uma operação 
militar desse quilate. Sem 
a aprovação mesmo que 
tácita dos Estados Unidos, 
e debatendo-se com suas 
próprias dúvidas, Israel 
não está em situação de. 
um ataque de alto risco. 
Ao contrário, os governan-
tes derrubados (ou por der-
rubar) pelos levantes po-
pulares no Oriente Médio 
eram todos aliados dos 
americanos e, mesmo es-
trilando, partidários de so-
luções negociadas para o conflito pales-
tino-israelense. Até Kadafi. autointitu-
lado cachorro louco, ficou com medo 
na época da invasão do Iraque e desistiu 
de fazer a bomba (em 2009. num ataque 
de birra por não poder armar acampa-
mento em Nova York. literalmente, para 
sessão da ONU, largou numa pista des-
protegida cinco pacotes de urânio alta-

mente enriquecido que deveria devolver 
à Rússia). Hoje, o Irã continua impávi-
do com seu programa nuclear e brinca 
de potência regional. No Líbano, exerce 
influência por meio da aliança político-
religiosa com o Hezbollah, o movimen-
to xiita que teve força suficiente para 
derrubar o governo pró-Ocidente e no-
mear seu próprio primeiro-ministro. No 

Iraque, o governo também é xiita, forte-
mente ligado ao Irã, onde viveram seus 
líderes durante o exilio. Por ironias da 
geopolítica, a invasão americana serviu 
para acabar com o mais perigoso inimi-
go do Irã, o sunita Saddam Hussein. 

Na contagem mundial dos muçul-
manos, os xiitas, originários de diver-
gências teológicas que remontam ao 
nascimento do islamismo, são apenas 
10%. Mas no Oriente Médio, contando 
o Irã, o sul do Iraque, o sul do Líbano, 
parte do Iêmen, um pedacinho da Arábia 
Saudita (mas justo aquele onde há o pe-
tróleo) e o Barein, eles chegam a 36% 
do total da população. Mesmo quando 
não existe a identidade religiosa, o na-
cionalismo islâmico cria aproximações 
como a do Irã com o Hamas, os funda-
mentalistas palestinos, sunitas, hoje he-
gemônicos na Faixa de Gaza. Os gene-
rais que substituíram o doente e decaído 
Hosni Mubarak no Egito são todos for-
mados na esfera americana de influên-
cia, mas já fizeram um testezinho e per-
mitiram a passagem de duas fragatas 
iranianas pelo Canal de Suez. 

É compreensível por que, mesmo 
parecendo pegar carona na atual onda 
de protestos, os líderes iranianos estão 
na maior alegria. E os cabelos, men-
cionados no início? Avaliação rápida: 
houve algumas cabeças femininas des-
cobertas na ocidentalizada Tunísia, 
pouquíssimas no Egito e, apesar dos 
óculos de grife e da maquiagem, abso-
lutamente nenhuma entre as xiitas do 
Barein. Vai mal o índice capilar de de-
senvolvimento político. 
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