




dizendo que reverter a política antiterror 
de Bush constituía uma ameaça à segu
rança americana. 

"Cheney está errado", diz The New 
Republic em um artigo assinado justa
mente por Jack Goldsmith, o sucessor 
de Yoo. "A nova administração copiou 
a maior parte do programa de Bush (...) 
Quase todas as mudanças foram de (...) 
argumentação, símbolo, retórica." 

Goldsmith faz parte dos grupos 
políticos conservadores que Obama 
afastou da máquina estatal americana, 
mas o sucessor de Yoo não deixa de 
ter razão. Parece pouco plausível que a 
"tirania" possa desaparecer por ações 
de comissões bipartidárias, sem algum 
tipo de confronto público, aberto a toda 
a sociedade americana. 

Agora mesmo, o jornalista e histo
riador americano, Gareth Porter, tocou 
nesse ponto ao escrever sobre a disputa 
mais difícil de Obama neste momento: 
como enfrentar o desafio iraniano à 
política externa dos EUA. 

Segundo Porter, Obama teria afastado 
de vez a possibilidade de atacar o Irã em 
um comunicado à imprensa, em agosto 
passado. Em texto publicado no site india
no Asia Times, ele conta que esse comu-

nicado teria, afinal, aberto ao público um 
debate interno travado desde abril com 
seu secretário da Defesa, Robert Gates, 
ex-secretário da Defesa de Bush. 

"Linhas-duras em Washington que
riam que Obama fosse adiante", diz 
Porter, acrescentando que, em abril, o 
repórter David Sanger, do The New York 
Times, utilizou essa informação numa 
entrevista com Obama. Perguntou se 
os EUA poderiam conviver com um Irã 
"disposto a ir até o fim", referindo-se à 
fabricação de bombas atômicas. 

OBAMA PERDE FORÇA 
Obama respondeu dizendo, entre outras 
coisas, que endurecer demais com a Co
reia do Norte fez com que ela deixasse 
de ser um Estado "simplesmente capaz 
nuclearmente" e detonasse a bomba, fe
chando as portas à fiscalização da Agên
cia Internacional de Energia Nuclear. 

O comentário de Porter é que, embo
ra Gates tenha se oposto a atacar o Irã no 
governo Bush, ele era e continua a favor 
de "criar uma 'alavancagem'" — forçar 
o Irã a se submeter. E, por ser contra a 
punição ao Irã, defende a mesma "alavan
cagem" em relação à Rússia e à China. 

Submeter o Irã significa obrigá-lo 

a entregar, previamente, seus estoques 
de urânio bruto a um consórcio de 
enriquecimento negociado entre EUA, 
França, Inglaterra e Rússia, cujas regras 
comerciais ainda não estão bem definidas. 
Portanto, ainda longe de virar norma 
internacional. 

Porter diz que Obama até agora vem 
tentando dobrar o Irã com base na ame
aça de um ataque de Israel, mas a linha 
defendida por Gates implicaria usar uma 
invasão americana como alavanca. 

O raciocínio de Porter é consistente, 
tendo em vista que Obama vem caindo 
dia a dia nas pesquisas. E tem uma eleição 
difícil em novembro, na qual o Partido 
Democrata pode pagar caro pela atual 
semipararisia do governo. 

O diário The Washington Post também 
tem sido cauteloso na abordagem dessa 
situação, mas abriu o debate em várias 
ocasiões desde a posse do presidente. 
No auge das manifestações populares 
contra a posse do atual presidente ira
niano, Mahmoud Ahmadinejad, o jornal 
divergiu do resto da imprensa. 

Divulgou dados indicando que, a 
despeito da representatividade da rebeldia 
nas ruas e de fraudes na apuração dos 
votos, Ahmadinejad não era um presi-
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dente fraco, que se pudesse dobrar com 
ameaças externas. 

Também é consistente com a análise 
de Porter o fato de, dias depois de o Post 
ter lançado sua devassa, o portal Wiki-
Leaks divulgar milhares de documentos 
sigilosos do exército dos EUA. Parte 
deles foi reproduzida pelo The New York 
Times, pelo jornal inglês The Guardian e 
pela revista alemã Der Spiegel. 

Os documentos de WikiLeaks detalham 
diversas atividades militares, em especial no 
Afeganistão. A maior parte relacionada ao 
Estado oculto de Bush e Cheney. Mais 
amplamente, apontaram possíveis crimes 
de guerra cometidos pela Otan, a aliança 
militar entre EUA e Europa. 

Tais documentos apontam, ainda, a 
ação de equipes secretas de assassinos 
contratados, reforçando, com papéis 
oficiais, denúncias persistentes dos 
últimos anos. Oferecem, portanto, a 
possibilidade de abertura de processos 
criminais, por parte de um sem-número 
de organizações civis e populares, contra 
os governos, autoridades e leigos envol
vidos na confusão. 

GUERRA COLONIAL 
Ademais, os documentos estão bem or
ganizados — dão uma visão de conjunto 
do que aparenta ser uma guerra colonial 
mal disfarçada de combate ao terror. São 
mais de 90 mil documentos referentes ao 
período de 2004 a 2009. 

A divulgação dos referidos documen
tos aconteceu depois da prisão do analista 
de sistemas Bradley Manning, responsabi
lizado por obtê-los ilegalmente, por meios 
eletrônicos. E a reação do governo ame
ricano, nesse caso, não foi neutra, como 
no caso da investigação do Post. 

Após a divulgação de WikiLeaks, o 
assessor de segurança de Obama, general 
Jim Jones, disse que "a divulgação põe em 
risco a vida dos cidadãos dos E U A e de 
nossos sócios". Na mesma declaração, 
defendeu o governo e responsabilizou 
Bush pela "grave situação". 

Entre outras coisas, consta nos docu
mentos que, em ações no Afeganistão, a 
CIA recorreu sistematicamente à tortura. 
Entre outras ilegalidades, manteve presos 
de pé ou em solitárias sem luz durante 
dias. Executou, sumariamente, supostos 
guerrilheiros e ocultou um grande núme
ro de civis mortos por engano. 

O The New York Times destacou os 
conflitos atuais entre o Exército e a in
teligência americana, e o serviço secreto 

paquistanês, acusado pelo jornal de apoiar 
grupos guerrilheiros que atuam na fron
teira afegã contra as forças da Otan. 

Um dos textos do jornal volta-se 
contra o novo governo paquistanês, 
atualmente pressionado por Obama 
a ajudar na guerra do Afeganistão. O 
jornal The New York Times diz que o 
"governo do Paquistão permite que 
membros do serviço secreto reúnam-se 
com grupos de guerrilheiros em sessões 
secretas". 

Em vez disso, The Guardian selecio
nou documentos do tipo que o general 
Jones deplorou. O jornal enfatiza forças 
especiais criadas pelo Exército americano 
no governo Bush. Diz que documentos 

Com medo de 
terroristas suicidas, 
soldados da Otan 
abateram muitos 
civis afegãos 
confirmam emboscadas dessas forças 
"contra líderes talibãs para assassiná-los 
sem julgamento". 

The Guardian também enfatiza a 
morte de civis afegãos por engano. Os 
documentos registrariam 144 incidentes 
desse tipo. Algumas dessas baixas eram 

conhecidas. Decorreram de ataques 
aéreos seguidamente denunciados pelo 
governo afegão. 

Mas houve muitos outros incidentes, 
até agora desconhecidos, provocados 
por fuzilaria contra motoristas ou 
motociclistas desarmados. Teriam sido 
abatidos porque "os soldados tiveram 
medo que fossem terroristas suicidas". 
Os documentos falam em 195 civis 
mortos dessa maneira. Mas pode haver 
mais, diz The Guardian, considerando 
que nem todos os casos chegam aos 
relatórios oficiais. 

The Guardian, enfim, revelou um 
dado novo, considerado surpreendente, 
mas que explica os avanços recentes da 
guerrilha afegã e paquistanesa. É que ela 
agora, dizem os documentos, está usando 
mísseis portáteis dotados de mira com 
detetores de calor. 

VIGOR DEMOCRÁTICO 
São uma resposta à intensificação dos 
ataques aéreos da Otan nos últimos me
ses, que eram uma tentativa de reduzir as 
baixas aliadas — fonte de desgaste político 
em praticamente todos os 68 países que 
participam da guerra. Acreditava-se que 
os aviões seriam mais seguros do que 
combates no solo. 

De maneira geral, parece que Wi
kiLeaks provocou uma agitação muito 
maior do que as reportagens do Post. 
Mas a iniciativa do jornal tem um po
tencial que talvez ainda não tenha se 
revelado por inteiro. Nota-se que a série 
não é uma investigação com um prazo 
de encerramento — da mesma maneira 
que a investigação de Nixon, nos anos 
1970, prosseguiu num crescendo até sua 
deposição. 

O jornal considera o América Su-
persecreta um projeto e, em princípio, 
pode se tornar um catalisador da sólida 
tradição democrática americana. Vai ser 
interessante acompanhar a evolução 
do noticiário durante os meses que 
antecederão as eleições legislativas de 
novembro. 

É certo que Obama tem uma roda
da decisiva no jogo que pode — ou não 
— levar à sua reeleição. Recentemente, 
muitos analistas políticos comentaram 
que o presidente não pensa em outra 
coisa. E, ao que tudo indica, seu êxito 
depende muito do posicionamento que 
a sociedade americana tomará frente ao 
esqueleto que Bush deixou no armário 
da Casa Branca. 
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