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18alunos
de um colégio de Uganda foram
mortos por um raio que atingiu
o pátio onde estavam. Em outra
escola do mesmo distrito, 21
estudantes foram feridos por
outra descarga elétrica.
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A cada dia, 18 veteranos america-
nos do Iraque e do Afeganistão
tentam o suicídio. O número de
mortes causadas por traumas
psicológicos pós-guerra levou a
Associação de Veteranos do Ira-
que e do Afeganistão a entregar
um documento ao Congresso

exigindo maior reconhecimento
e mais medidas de amparo aos
ex-combatentes.
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O líder iraniano, Mahmoud Ah-
madinejad, acusou ontem rivais
ultraconservadores de prender
funcionários de seu governo, em
mais um episódio da disputa en-
tre o presidente e os clérigos que
dividem o poder no Irã. Autorida-
des prenderam quatro funcioná-
rios graduados na última sema-
na num claro desafio ao chefe de
gabinete de Ahmadinejad, Esfan-
diar Rahim Mashaei.

Os quatro funcionários, deti-
dos por suspeita de corrupção,
são próximos de Mashaei. “Es-
sas medidas (prisões) têm moti-
vação política. Está claro que o
objetivo é pressionar o gover-
no”, declarou Ahmadinejad à

agência oficial de notícias Irna.
Os clérigos acreditam que o

chefe de gabinete quer mudar o
atual sistema que dá ao líder su-
premo, aiatolá Ali Khamenei, a
última palavra sobre todas as de-
cisões políticas importantes e
pode até mesmo barrar candida-
tos à presidência. Eles descre-
vem Mashaei como precursor de
uma “corrente divergente” que
pretende instituir um regime
com base em valores pré-islâmi-
cos e promover o nacionalismo.

Ahmadinejad tem defendido
veementemente o chefe de gabi-
nete, cuja filha é casada com o
filho do presidente. Críticos acu-
sam-no de usar a máquina do go-
verno para tentar eleger Ma-
shaei ou outro aliado como seu
sucessor em junho de 2013. Ah-
madinejad e Mashaei também
são acusados de tentar manipu-
lar as eleições parlamentares
marcadas para março.

Entre os detidos está o vice-mi-
nistro de Relações Exteriores,
Mohammad Sharif Malekzadeh,

que foi forçado a deixar o cargo
sob pressão dos ultraconserva-
dores que o veem como aliado
próximo de Mashaei. Na carta de
renúncia, Malekzadeh diz ser ví-
tima de “manipulações covardes
e injustiças”. Ele foi preso dois
dias depois.

Os outros detidos são o vice-
ministro da Indústria, Afshin
Roghani; e Ali Reza Moghimi e
Ali Asghar Parhizkar, que chefia-
ram as zonas de livre comércio.
Eles negam as acusações de cor-
rupção.

A disputa por poder no Irã
veio à tona em abril, quando Ah-
madinejad desafiou publicamen-
te Khamenei ao demitir o minis-
tro da Inteligência, Heydar Mos-
lehi, sem sua aprovação. O líder
supremo restabeleceu o minis-
tro do cargo, levando Ahmadine-
jad a boicotar as reuniões no gabi-
nete por dez dias, retomando
suas funções somente quando
Khamenei sugeriu que poderia
também substituir o presidente.
Desde então, o governo tem so-

frido uma onda crescente de ata-
ques por parte de rivais ultracon-
servadores.

Vistos no passado como almas
gêmeas ideológicas, Ahmadine-
jad e Khamenei protagonizam
uma disputa que parece estar se

acirrando. Antigos aliados do
presidente dentro do clero, no
Parlamento e nas Forças Arma-
das têm expressado lealdade a
Khamenei.

No sistema político estabeleci-
do com a Revolução Islâmica de

1979, o líder supremo detém o
controle dos militares, da Guar-
da Revolucionária, do Judiciário
e dos serviços de radiodifusão
do Estado. Ele é um líder perma-
nente, enquanto os presidentes
eleitos têm um mandato de no
máximo oito anos.

Os predecessores de Ahmadi-
nejad, Ali Akbar Hashemi Rafsan-
jani e Mohammad Khatami, que
também se chocaram com o lí-
der supremo, gradativamente
desapareceram da cena política.

Ahmadinejad está determina-
do a evitar essa sorte. Ele foi elei-
to presidente duas vezes usando
a máquina política de Khamenei.
Mas tem tentado se tornar mais
independente, criando uma re-
de de aliados fieis que pretende
eleger nas eleições parlamenta-
res e, mais importante, na dispu-
ta presidencial de 2013. Mashaei
é um deles.

Em maio, o Parlamento irania-
no votou a favor de uma investi-
gação sobre compra de votos pe-
lo governo de Ahmadinejad na
eleição de 2009. Alguns parla-
mentares foram acusados de exi-
gir US$ 80 para cada um dos no-
ve milhões de votos. / AP e NYT
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Alemanha cobra pelas
visitas a campo nazista
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Ahmadinejad reclama de prisão de aliados por radicais
RAHEB HOMAVANDI/REUTERS-11/2/2011

A segurança do aeroporto John
F. Kennedy, o maior de Nova
York, está reforçada contra o ter-
rorismo, mas não contra tartaru-
gas. Cerca de cem delas invadi-
ram uma pista, saindo de um
charco próximo, interditando as
operações por uma hora.

Associação quer vetar
abate ritual de animais

Felipe Corazza

A cobrança de ingressos para visi-
tar o campo de concentração de
Sachsenhausen causou uma cor-
rente de críticas à Alemanha. A
entrada para visitantes custa€ 1.
Políticos alemães exigem o fim
da taxa no campo, que fica a 30
quilômetros da capital, Berlim.

Tartarugas interditam
aeroporto de Nova York

Veteranos da ‘guerra ao
terror’ lutam por ajuda

O abate ritual de animais para
alimentação halal ou kosher é
cruel, diz uma associação holan-
desa que pretende banir os méto-
dos no país. As regras de abate
islâmica e judaica são reconheci-
das em todo o mundo e há entida-
des que fiscalizam as aplicações.
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Por uma
oposição
unida na Síria
Reunião de dissidentes em Damasco destaca as mudanças
que revolta contra o regime de Assad provocou no país

D ezenas de personali-
dades da oposição
reuniram-se em Da-
masco, na segunda-
feira, pela primeira
vez desde o início da

revolta contra o governo. A reunião
oficialmente sancionada destacou
as mudanças que a rebelião provo-
cou na Síria e os desafios que existem
pela frente para quebrar o ciclo de
protestos e repressões que deixaram
centenas de mortos.

A reunião foi significativa, princi-
palmente por ser um fato raro – uma
manifestação pública de dissensão
em um país que há muito tempo con-
funde oposição com traição. No en-
tanto, também tratou das questões
mais prementes na Síria: a possibili-
dade de uma oposição viável, mas fra-
ca, eliminar conflitos antigos, a possi-
bilidade de o governo adotar um diá-
logo real e a busca de uma alternativa
ao presidente Bashar Assad.

A reunião não apresentou respos-
tas, mas, em todos os discursos, os
participantes insistiram que a revol-
ta, iniciada há três meses, só se encer-
rará se Assad desistir do poder abso-
luto. Um dos organizadores, Louay
Hussein, disse que a reunião de 190
líderes da oposição, número sem pre-
cedentes, procuraria analisar as con-
dições para “o fim da tirania e a ga-
rantia de uma transição pacífica e
segura para um Estado de liberdade,
democracia e igualdade desejado
por todos”.

A reunião vinha sendo preparada
há semanas. Embora os representan-
tes do governo indicassem que não
se oporiam a ela, os próprios líderes
procuraram, sem descanso, um local
na capital que pudesse dirimir os te-

mores de retaliação do governo e acei-
tasse hospedá-los. No fim, a televisão
estatal síria, que há muito é um instru-
mento de propaganda, cobriu o evento.

Alguns ativistas no exterior critica-
ram a reunião porque poderia sugerir
que o governo estava disposto a partici-
par do diálogo e a tolerar a dissensão,
enquanto o Exército e a polícia massa-
cram incessantemente os opositores
de um lado ao outro da Síria.

O Comitê Local de Coordenação,
que tenta falar em nome dos jovens ma-
nifestantes, não esteve presente e ain-
da não fez uma declaração pública so-
bre a reunião, embora recuse o diálogo
enquanto a violência continuar.

“Eles me contactaram, mas recusei o
convite enquanto o clima não for propí-
cio”, disse Hassan Abdel-Azim, um vete-
rano líder partidário e expoente da opo-
sição na Síria. “Que tipo de diálogo po-
de haver durante a repressão policial?”

Alguns organizadores – como Aref
Dalila, um economista, e Hajj Yassin Ha-
jj Saleh, ativista de longa data – decidi-
ram, no último minuto, não participar
do evento. “Infelizmente, o que eu vi na
televisão foi uma cena ridícula”, disse
Saleh. “Essa é a minha impressão, en-
tão acho que tomei a decisão certa.”

Dissidência. No entanto, ainda assim
a reunião atraiu algumas das principais
figuras da oposição em Damasco, como
Louay Hussein, Anwar al-Bunni e Mi-
chel Kilo, que já foram presos por fala-
rem abertamente contra um dos gover-
nos mais autoritários da região.
Hussein disse que não seria convidado
nenhum representante do governo, em-
bora dezenas de policiais tenham sido
vistos circulando fora do local.

Na reunião, realizada no Hotel Semi-
ramis, os dissidentes procuraram não

se declarar porta-vozes dos manifestan-
tes, cujas reivindicações aumentaram
em intensidade nas últimas semanas.

“Estamos reunidos para elaborar um
plano para solucionar a crise atual”, dis-
se Fayez Sara, um dos ativistas presen-
tes. “Não estamos afirmando que repre-
sentamos os manifestantes. E não esta-
mos irados com os que nos criticaram
por realizar esse encontro.”

Até agora, Hussein e outros disseram
que não participarão do diálogo com o
governo enquanto as forças de seguran-
ça continuarem atirando em manifes-
tantes pacíficos. Até eles, porém, reco-
nhecem que a crise parece estar toman-
do um rumo perigoso, enquanto Assad
fica cada vez mais isolado, começam a
aparecer elementos de uma revolta ar-
mada e a economia vacila.

“Há dois caminhos pela frente – o pri-
meiro é um impulso claro e não negociá-
vel para uma transição pacífica rumo à
democracia, que salvará o nosso país e
o nosso povo”, disse outro membro ati-
vo da oposição presente ao encontro.

“A alternativa é um caminho que leva
ao desconhecido e destruirá a todos.”

Em um discurso pronunciado na se-
mana passada, o terceiro desde que o
levante começou, em meados de mar-
ço, Assad propôs o que definiu como
um “diálogo nacional”.

Na segunda-feira, a agência de notí-
cia oficial da Síria disse que o diálogo
começará em 10 de julho e serão convi-
dadas “todas as facções e as personali-
dades intelectuais e políticas”, embora
muitos dissidentes tenham declarado
que não participarão enquanto a repres-
são persistir. A agência reiterou uma
afirmação feita por Assad em seu discur-
so do dia 20: a agenda incluirá a possibi-
lidade de emendar a Constituição, que
consagra o monopólio do poder ao Par-
tido Baath.

Isolamento. Na semana passada, o go-
verno tentou melhorar sua imagem no
momento em que está relegado ao
maior isolamento em 40 anos. A impren-
sa síria reconheceu os protestos e permi-

tiu a entrada no país de alguns
jornalistasestrangeiros. Noentan-

to, nas ruas, onde as reivindicações
foram crescendo até se tornarem
uma rebelião, as medidas de Assad fo-
ram recebidas com ceticismo e ira.
“Nada de diálogo”, alguns gritavam.

Os adversários do governo, contu-
do, também lutam para ter o direito
de se manifestar. A oposição no exte-
rior, sem líderes ou programas defini-
dos, tenta unificar os participantes
em reuniões na Turquia e na Europa,
com sucesso variado. Muitos deles,
que dizem falar em nome do povo
nas ruas, continuam escondidos,
com medo da prisão e da tortura.

Por outro lado, na Síria persiste
um temor profundo da influência da
Irmandade Muçulmana, que travou
uma batalha sangrenta com o gover-
no culminando com os acontecimen-
tos de Hama, em 1982, quando as for-
ças oficiais massacraram pelo menos
10 mil pessoas, ou talvez mais.

Alguns diplomatas esperavam que
o encontro de segunda-feira apresen-
tasse pelo menos o potencial para
uma oposição mais unida, capaz de
tratar com o governo.

“Cada passo que contribua para
unir a oposição é um passo positivo”,
afirmou Burhan Ghalioun, diretor
do Centro de Estudos Orientais Con-
temporâneos na Sorbonne, em Pa-
ris. “Precisamos de uma oposição
unificada que conduza uma batalha
política com o regime para forçá-lo a
transferir o poder para um Estado ci-
vil democrático.” / TRADUÇÃO DE ANNA
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Campanha. Presidente busca apoio para sucessor em 2013
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Após disputa com líder
teocrático, presidente
tenta evitar o mesmo fim
que tiveram alguns de
seus antecessores

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




