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VISÃO
GLOBAL
7 – Quando os protestos pró-democra-

É preciso que o Oriente
Médio mude sozinho

ciavarreramTunísia,Líbia, Iêmen,Síria
e Egito.
8 – Quando Israel unilateralmente reti-

Região só deixa os EUA felizes quando protagoniza algum movimento político que seja
independente da Casa Branca, como os atuais protestos em países árabes
✽
●
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uandopresidente Barack Obama anunciou um reforço de
tropas para o Afeganistão, em 2009, disseque a medida só teria sucesso se três
coisas ocorressem: o Paquistão se
tornasse um país diferente, o presidente afegão, Hamid Karzai, se
transformasse em um homem diferente e se os EUA conseguissem fazer exatamente o que dizem que não
estão fazendo, ou seja, construir
uma nação no Afeganistão. Nada
disso ocorreu. Por isso, ainda
acredito que nossas opções no
Afeganistão são: perder cedo,
perder tarde, perder muito ou
perder pouco.
Meu voto é para perder cedo e
pouco. Minha cautela vem de três
perguntas: quando o Oriente Médio
nos deixou satisfeitos? Como terminou a Guerra Fria? O que o ex-presidente Ronald Reagan faria? Vamos
examinar as três: Quando o Oriente
Médio nos deixou mais satisfeitos
nas últimas décadas? É fácil:
1 – Quando o egípcio Anuar Sadat
realizou sua visita histórica a Jerusalém.
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2 – Quando a revolta sunita no
Iraque contra forças favoráveis à Al-Qaeda mudou completamente a situação na região.

tenas de forças especiais americanas.
3 – Quando o Taleban, no Afeganis-

tão, foi vencido pelos rebeldes afegãos, em 2001, apoiados apenas pelo
poder aéreo dos EUA e algumas cen-

5 – Quando a Revolução Verde eclodiu
no Irã, em 2009.

4 – Quando israelenses e palestinos es-

boçaram um acordo de paz secreto em
Oslo.

6 – Quando a Revolução de Cedro explodiu no Líbano.

rou-se do sul do Líbano e de Gaza.
O que tudo isso tem em comum? Os
EUA não tiveram nada a ver com quase
todos esses eventos. As pessoas agiram
em causa própria: não vimos como os
movimentos surgiram e muitos não
nos custaram um centavo.
A maior verdade sobre o Oriente Médio é que a região só dá alguma satisfação aos EUA quando inicia um movimento. Se não começa com eles, se não
tiverem o domínio de uma nova
iniciativa de paz, uma batalha
ou uma disputa pela boa governança, a mobilização de
tropasamericanasoua distribuição de dinheiro não funcionará. Se iniciam o movimento, na verdade, não necessitam de nós, tampouco nos querem por perto por muito tempo.
Quando as pessoas detêm o controle
de uma iniciativa – como a coalizão afegã original que derrubou o Taleban, como o povo na Praça Tahrir, como os
negociadores egípcios e israelenses –
elas agem por si próprias e a ajuda dos
EUA pode ser um multiplicador.
Quando não querem ser donas da iniciativa – no caso do Afeganistão, uma
governança decente – ou quando
acham que queremos mais resultados
do que conseguem fornecer, elas se
sentirão satisfeitas em nos empurrar para a guerra e tirar nosso dinheiro.
Quanto à outra questão, como
a Guerra Fria terminou, também é fácil. Ela acabou quando os dois governos – União
Soviética e China, que forneciam dinheiro e ideologia para incentivar nossos inimigos – entraram em colapso. A China teve uma
transformação internapacíficado comunismopara o capitalismo e aUnião Soviéticapassou por uma mudançadesordenada do marxismo para o capitalismo.
Desde então, ficamos cada vez mais
envolvidos numa guerra contra outro
movimento global: o Islã jihadista radical,queé nutridocom dinheiroe ideologia vindos da Arábia Saudita, Paquistão

e Irã. Os ataques de 11 de Setembro
foram uma operação conjunta de cidadãos sauditas e paquistaneses.
Noentanto, invadimoso Afeganistão e o Iraque, porque a Arábia Saudita tem petróleo, o Paquistão tem
bombas atômicas e o Irã é grande
demais. A ideia era de que uma guerra por tabela produzisse mudanças
nos três países. Até agora, nada.
Enquanto não rompermos essa
combinação de mesquita, dinheiro e
poderno Irã, ArábiaSauditaePaquistão, que alimentam o jihadismo, o
que estamos fazendo no Afeganistão é combatendo os sintomas. Os
verdadeiros motores por trás da violência jihadista continuarão funcionando. Essa ruptura, porém, exige
uma nova política energética nos
EUA.
George Will observou que o senador John McCain, um falcão no caso
da Líbia e do Afeganistão, questionou “o que Ronald Reagan estaria
dizendo hoje?”. McCain deixou implícito que Reagan nunca deixaria
guerras como a da Líbia ou do Afeganistão inacabadas. Eu realmente sei
aresposta para essa questão. Eu estava lá, em 25 de fevereiro de 1984, no
aeroporto de Beirute. Observei os
veículos anfíbios da Marinha dirigindo-se para a pista, depois se afastando, atravessando a praia e desaparecendo no Mediterrâneo, saindo do
Líbano em direção ao navio de
apoio.
Depois que um atentado suicida
matou 241 militares americanos,
Reagan entendeu que estava no
meio de uma guerra civil com um
objetivo indefinido e um inimigo esquivo,cuja derrota não valiao sacrifício.Assim,reduziu suasperdas esimplesmente retirou-se. Foi advertido
de que as consequências seriam terríveis. Afinal, isso ocorria em meio à
Guerra Fria, com uma União Soviética com armas nucleares. Poderíamos parecer fracos.
Reagan, porém, achava que ficar
ali é que nos enfraqueceria. Oito
anos depois, a União Soviética estava na cesta de lixo da história, os
EUA em ascensão e o Líbano tentando se acertar sozinho – e sem a nossa
ajuda. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
MARTINO
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.
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Banco retoma casa de
aposentado por engano

Índia busca um carrasco Detento exige deixar de
para executar assassino ser medicado em prisão

A crise imobiliária americana levou um banco a retomar a casa
hipotecada de um aposentado
na cidade de Tampa, no Estado
da Flórida. Mas essa história é
diferentedeoutras: ohomempagara todas as contas e não soube
do caso até retornar de uma via-

Coma segundamaior população
do mundo, a Índia sofre com a
faltadeumprofissional:ocarrasco. Na Província de Assam, por
exemplo, um condenado por homicídio em 2004 continua na cadeiaporfalta dealguémque aceite executar a sentença de morte.

gem e descobrir que agentes do
banco já haviam limpado o lugar
e jogado fora todos os pertences.
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O acusado de atirar na deputada
americana Gabrielle Giffords
exige deixar de ser medicado na
prisão. O advogado de Jared
Loughner alega que o cliente
não quer tomar antipsicóticos,
que estariam sendo administrados à força pelos carcereiros.

CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

‘Quero Chávez bem
para enfrentá-lo em
2012’, diz opositor
Para Henrique Capriles,
governador de Miranda,
presidente venezuelano
está usando doença para
aumentar popularidade
CARACAS

Um dos oposicionistas mais cotados para desafiar Hugo Chávez, nas eleições presidenciais
de 2012, o governador de Miranda, Henrique Capriles, disse ontem esperar a recuperação plena
do presidente venezuelano. Ele
o quer saudável para enfrentá-lo
na votação do ano que vem. Para
o opositor, o mistério sobre a
saúde do presidente pode ser
um artifício para aumentar sua
popularidade e capital político.
“Há muita desinformação”,
disse. “Imagino Chávez de volta
dizendo que a imprensa estrangeira e a oposição queriam a sua
morte.”

Capriles, de 38 anos, comanda
o segundo Estado mais populoso do país e é o favorito para vencer as primárias da oposição,
marcadas para fevereiro do ano
que vem. Chávez está em Cuba
desde o dia 8. A versão do governo é de que ele passou por uma
cirurgia para retirada de um abcesso pélvico. Rumores divulgados na imprensa venezuelana,
noentanto,indicamque eleestaria com câncer de próstata.
“QueroqueChávezserecupere. A mudança na Venezuela deve ser com votos”, acrescentou
Capriles. “Quero ele bem e saudável para enfrentá-lo.”

US$ 2

milhões
foi o valor alcançado por uma
fotografia rara de Billy, The Kid,
um dos mais famosos foras-dalei americanos do século XIX. A
imagem foi leiloada em Denver,
no Estado do Colorado
FONTE: NEW YORK POST

Boato. Rumores sobre saúde de Chávez persistem no país

Otimismo oficial. No governo,
ministros e auxiliares do presidente seguem com o discurso de
que ele está bem e deve voltar
em breve ao país. O ministro da
DefesaCarlosMataFigueroadisse que Chávez está em pronta re-

cuperação. A deputada Cilia
Flores, do Partido Socialista
Unificado da Venezuela
(PSUV), garantiu que o presidente vem dando instruções
“enérgicas” à legenda desde
Cuba.
“O Exército está pedindo a
Deus que ele se recupere logo”, afirmou o ministro. A deputada lembrou que o presidente “tem o direito de se recuperar plenamente.” Na cúpula do Mercosul, que começa na quarta-feira, Chávez será representado pelo chanceler Nicolás Maduro. / AP e
REUTERS

‘Air Cocaine’ de Mali era
chefiada por espanhol
A rota de tráfico internacional
de drogas apelidada de “Air Cocaine”, com base em Mali, era
chefiada por um traficante espanhol. O grupo foi descoberto
quando um de seus aviões, um
Boeing 727, caiu durante um voo
que havia partido da Colômbia.

Mujica abre caminho para
Justiça julgar ex-militares
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● Motim carcerário

A Guarda Nacional da Venezuela
retirou ontem o quinto corpo do
presídio de El Rodeo II, onde
cerca de mil presos rebelados
resistem ao cerco de policiais. O
motim começou há 11 dias.

AMERICANA

Após Congresso uruguaio
manter lei de anistia,
presidente revogará
decretos executivos que
protegem acusados

Ainda segundo o governador,
Chávez pretende usar o desfile
de 5 de julho, bicentenário da independência venezuelana, para
protagonizarum“regressotriunfal” ao país. “Ele quer se mostrar
um homem que vence a doença e
as piores situações porque é
uma pessoa com características
especiais”, declarou.

estadão.com.br

O presidente do Uruguai, José
Mujica, vai anular por decreto
presidencial artigos da lei de
anistiaqueimpedemojulgamento de suspeitos de violações de
direitoshumanosdurante aditadura (1973-1985). A medida abre
caminho para que a Justiça processe os ex-militares.
Deacordocomochefedegabinete Alberto Breccia, a decisão
permitirá que a Justiça, e não o
Executivo,decidasobrequaiscasos podem ser enquadrados na
lei de anistia, aprovada em 1986,
e quais irão a julgamento.
A decisão de Mujica visa a reverter vitórias recentes dos exmilitaresnoCongressoenoJudiciário. Em maio, a anulação da
anistia foi derrotada na Câmara
por um voto após a deserção de

PARA LEMBRAR
A Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado foi
aprovada em 1985 no governo de Julio María Sanguinetti e mantida em referendos
realizados em 1989 e em
2009. Em 2010, a Frente Ampla, partido do presidente
José Mujica, apresentou um
projeto para anular três artigos da lei. Ele foi aprovado
em primeiro turno na Câmara e com algumas alterações
pelo Senado. No segundo
turno, foi derrotado.
um deputado governista. Além
disso,umadecisãorecenteda Suprema Corte considerou crime
comum assassinatos cometidos
por dois ex-militares. Ao contráriodecrimes contraahumanidade, homicídios podem prescrever.Assim,seestabeleceriaoprecedente jurídico para que outros
ex-militares escapassem do julgamento. / AP e REUTERS

