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Ação levaria
Ocidente à beira
do desastre

Internacional

● O presidente dos EUA, Barack
Obama, acenou ontem com a pos-
sibilidade de ampliação das san-
ções contra Teerã. Após reunião
com o presidente francês, Nico-
las Sarkozy, Obama mencionou a
“ameaça do programa nuclear
do Irã”, em referência ao relató-
rio sobre o tema que será divulga-
do na próxima semana pela Agên-
cia Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA), que pode legitimar
novas sanções. “O presidente
Sarkozy e eu concordamos sobre
a necessidade de manter a pres-
são internacional sobre o Irã,
para fazê-lo cumprir suas obriga-
ções”, disse Obama.

Como reação, o chanceler ira-
niano, Ali Akbar Salehi, ameaçou
ontem responder duramente a
Washington e Israel. “Infeliz-
mente, os EUA perderam a pru-
dência ao lidar com questões in-
ternacionais. Estamos prepara-
dos para o pior, mas esperamos
que eles pensem duas vezes an-
tes de se colocarem em rota de
colisão com o Irã”, afirmou Sa-
lehi. / DENISE CHRISPIM MARIN

William Maclean
REUTERS / LONDRES

Um ataque militar contra as ins-
talações nucleares do Irã causa-
ria danos profundos na prosperi-
dade e na segurança globais. Tee-
rã pode responder a uma ofensi-
va lançando suas forças no Golfo
Pérsico e interrompendo tempo-
rariamente os canais que garan-
tem o fornecimento de boa parte
do petróleo e do gás que abaste-
cem a demanda mundial.

“Estamos falando na criação
de um urso ferido, algo cujas con-
sequências seriam muito impre-
visíveis”, diz Malcolm Chal-
mers, diretor de pesquisas do
Instituto Real de Serviços Unifi-
cados. Bruce Riedel, ex-analista
sênior da CIA, afirma: “A sabota-
gem e as sanções conseguiram
prejudicar substancialmente o
Irã. Uma ação militar agora mina-
ria o consenso internacional em
relação ao Irã, sem cumprir ne-
nhum objetivo substancial”.

Grande parte dos analistas
concorda que o Ocidente está
cansado demais de guerras e de-
masiadamente preocupado em
salvar economias em apuros pa-
ra pensar em novos conflitos.

As prováveis consequências
de um ataque incluiriam:

● A expulsão dos inspetores da
AIEA por parte do Irã e a retirada
do país do Tratado de Não Proli-
feração Nuclear, acabando com
a possibilidade de uma solução
negociada para a questão.

● O fim do consenso interna-
cional sobre a questão nuclear
iraniana.

● O fortalecimento da linha
dura iraniana.

● O fechamento temporário
do Golfo, que levaria a uma po-
tencialmente catastrófica alta
no preço do petróleo.

● A intensificação de senti-
mento antiamericano nos países
muçulmanos.

● A perda da boa vontade ára-
be com o Ocidente produzida pe-
lo apoio ocidental à primavera
árabe.

JACK GUEZ/AFP

Obama diz que
manterá pressão
sobre Teerã

Netanyahu intensifica campanha para
convencer cúpula militar a atacar Irã

Estadão no tablet:
Soldados dos EUA
deixam o Iraque

Preparação. Israelenses participam de simulação de bombardeio a uma escola, em Tel-Aviv

TEL-AVIV

Decidido a destruir as instala-
ções nucleares do Irã, o pre-
miê israelense, Binyamin Ne-
tanyahu, está em campanha
para persuadir os setores
mais céticos de seu governo e
a cúpula militar israelense a
lançar uma ofensiva – de prefe-
rência com o apoio de aliados
ocidentais, como os EUA.

O ataque, uma obsessão de Ne-
tanyahu, é considerado “iminen-
te” por assessores e aliados do
premiê, que já teria convencido
o chanceler Avigdor Lieberman.
Segundo o jornal Haaretz, de Is-
rael, a discussão segue “intensa”
e “séria” no gabinete de Netanya-
hu, que estaria usando termos
apocalípticos, como a possibili-
dade de “um novo Holocausto”,
para derrotar as últimas resistên-
cias ao plano de guerra.

Os principais líderes militares
do país, que são o maior obstácu-
lo aos planos de Netanyahu, duvi-
dam da eficácia de um ataque aé-
reo ao Irã, já que as instalações
nucleares do país são subterrâ-
neas e estariam bem protegidas.

O ministro do Interior, Eli Yi-
shai, do partido ortodoxo Shas,
também é contrário a uma ação
militar. Segundo ele, o bombar-
deio poderia causar uma violen-
ta reação contra Israel por parte
do Hamas, na Faixa de Gaza, e do

Hezbollah, no Líbano – ambos os
grupos são apoiados por Teerã.

Ainda ontem, Netanyahu pe-
diu a abertura de uma investiga-
ção para apurar o vazamento das
informações sobre a preparação
do plano. Segundo o jornal Al-Ja-
rida, do Kuwait, ele desconfia
que as informações foram passa-
das para a imprensa por Meir Da-
gan, ex-chefe do Mossad, servi-
ço secreto de Israel, e por Yuval
Diskin, ex-diretor do Shin Bet,
serviço de inteligência interna
do país.

Segundo fontes do governo is-
raelense, citadas pelo jornal ku-
waitiano, Diskin e Dagan que-
rem vingança por não terem con-
tinuado no governo. “A intenção
era prejudicar Netanyahu e o mi-
nistro da Defesa, Ehud Barak”,
diz a reportagem. O objetivo é
promover uma campanha midiá-
tica para derrubar o premiê.

Sinais. O primeiro sinal impor-
tante de que o premiê estava de-
cidido a atacar o Irã veio na sema-
na passada, quando o jornal is-
raelense Yediot Ahronot revelou
a pressão de Netanyahu e Barak
sobre ministros e militares. A re-
portagem era claramente susten-
tada por informações privilegia-
das de alguém do governo.

O segundo sinal veio nesta se-
mana, quando o Exército israe-
lense concluiu, em bases da

Otan na Itália, a simulação de
um bombardeio de longo alcan-
ce e testou um novo míssil que
tem capacidade para levar ogi-
vas nucleares a 6 mil quilôme-
tros de distância. Ontem, o co-
mando militar israelense reali-
zou novos exercícios de ataque
com foguetes a centros urbanos

O jornal britânico The Guar-
dian informou ontem que as
Forças Armadas da Grã-Breta-

nha têm um plano de contingên-
cia para o caso de os EUA opta-
rem por uma ação militar contra
o Irã e pedirem ajuda a Londres.

Reação. Teerã lançou um aler-
ta aos EUA e a Israel. Segundo o
chefe do Estado-Maior do Irã, ge-
neral Hassan Firuzabadi, um
eventual ataque contra instala-
ções nucleares iranianas teria
graves consequências. “Os EUA

e o regime sionista sabem que
sofrerão perdas enormes, pois
as forças iranianas estão prepara-
das para causar grandes danos”,
disse. Para o também general
Mohamed Hejazi, um ataque
contra o país é “improvável”.
“A República Islâmica pode de-
fender seus interesses nacio-
nais. Por isso, as ameaças não
são críveis nem têm valor para
nós.” / REUTERS e AP
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Tensão. Governo desconfia que ex-chefes do Shin Bet e do Mossad estejam por trás de vazamento de informações sobre planos para
a ação; para generais, ofensiva não teria eficácia garantida, uma vez que instalações nucleares são subterrâneas e estão bem protegidas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




