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Temendo o avanço do progra-
ma nuclear do ditador Sad-
dam Hussein, Israel lançou
em junho de 1981 um ataque
aéreo surpresa que arrasou o
reator nuclear iraquiano de
Osirak. Jatos F-15 e F-16 israe-
lenses voaram em baixa alti-
tude através da Jordânia até
a região central do Iraque,
onde estava a principal insta-
lação atômica de Bagdá –
construída pela França. Os
EUA, à época sob o governo
de Ronald Reagan, só foram
avisados do bombardeio por
Tel-Aviv minutos antes de
Osirak ser destruído. O Irã
estudou a fundo o ataque is-
raelense ao Iraque e seu pro-
grama nuclear não está con-
centrado em um só local, co-
mo fizera Saddam.

Internacional

TEERÃ

Israel faz “ameaças vazias” con-
tra o Irã e “mia como um gato
acuado enquanto tenta rugir co-
mo um leão”. As afirmações são
de uma das principais autorida-
des da República Islâmica, o aia-

tolá Mahmoud Alavi, feitas em
uma rara entrevista à agência de
notícias iraniana Irna.

“As recentes ameaças do regi-
me sionista contra o Irã são fei-
tas para consumo interno. Seus
mestres estão lutando contra os
protestos em Wall Street”, disse

o clérigo, referindo-se aos pro-
testos em Nova York contra o sis-
tema financeiro global.

Alavi é figura-chave da Assem-
bleia dos Especialistas, órgão co-
legiado que escolhe e supervisio-
na o líder supremo do Irã. “Se
eles (os israelenses) cometerem

esse erro (de atacar o Irã), rece-
berão uma resposta esmagadora
da República Islâmica.”

O governo iraniano vem indi-
cando que qualquer ataque con-
tra suas instalações nucleares se-
rá respondido com uma ofensiva
contra Israel e alvos americanos

no Oriente Médio. Um confron-
to provavelmente bloquearia
por tempo indeterminado o trá-
fego no Estreito de Ormuz, a via
marítima de acesso ao petróleo
do Golfo Pérsico.

Um cenário como esse teria
um impacto profundo para a eco-

nomia internacional.
Estima-se ainda que o grupo

libanês Hezbollah e o palestino
Hamas também se envolveriam
em uma eventual retaliação a Is-
rael. “Sionistas e americanos sa-
bem que colocar em prática es-
sas ameaças (de ataque ao Irã)
terá um custo alto. O mundo fica-
rá contra eles e por isso não vão
fazer algo tão estúpido”, disse
Alavi. / REUTERS

TEL-AVIV

Ao longo dos mais de cinco anos
que passou incomunicável no ca-
tiveiro, o soldado israelense Gi-
lad Shalit recebeu uma bicicleta
ergométrica para se exercitar,
um pequeno rádio de pilha por
meio do qual acompanhava as
notícias em Israel, além de papel
e caneta para escrever um diário
e desenhar.

Os primeiros detalhes da vida

de Shalit nas mãos do Hamas fo-
ram revelados ontem por uma
fonte do governo israelense à
agência Reuters. Segundo a auto-
ridade, a facção palestina que
controla Gaza “tinha interesse
em manter (o soldado) em boa
forma”. “Por isso eles fizeram o
que podiam, deram-lhe uma bici-
cleta ergométrica e comida.”

Segundo os médicos que exa-
minaram Shalit logo após sua li-
bertação, ele estava subnutrido
e com problemas nos ferimen-
tos causados durante sua captu-
ra. A falta de sol – ele foi mantido
em um quarto todo o tempo –
também teria lhe provocado pro-
blemas de saúde.

A autoridade que conversou
em condição de anonimato com

a Reuters disse que ele teve forte
depressão.

O soldado israelense foi troca-
do por 1.027 presos palestinos
no mês passado, quase seis anos
após ter sido capturado dentro
de Israel por militantes da Faixa
de Gaza. À época, ele tinha 19
anos. Shalit ficou totalmente in-
comunicável em um local não
identificado dentro do território
palestino.

Em troca do soldado, no dia 18
de outubro, Israel libertou 477
presos palestinos – incluindo vá-
rios militantes condenados à pri-
são perpétua por planejar e exe-
cutar atentados contra civis. Até
o fim do ano, mais 550 palestinos
serão libertados.

O acordo entre Israel e o Ha-
mas foi mediado pelo Egito, com
ajuda da Alemanha.

Shalit também teria aprendi-
do a se comunicar em árabe, em-
bora seus captores falassem
com ele em hebraico. “(Os mili-
tantes que cuidavam do cativei-
ro) faziam refeições e intera-
giam com ele (Shalit)”, disse Sa-
leh al-Arouri, oficial de alto esca-
lão do Hamas. “O objetivo era
manter sua boa condição men-
tal”. / REUTERS

Blog. Abbas errou e Palestina não terá nem
vitória moral no Conselho de Segurança
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Refém do Hamas,
israelense fez diário e
exercício em bicicleta
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‘Sionistas fazem ameaças vazias’, reage governo iraniano

EUA e Europa pressionam governo de
Israel contra ataque-surpresa ao Irã

Há 3 décadas,
alvo foi Iraque

Detalhes sobre cativeiro
de Gilad Shalit, trocado
por 1.027 palestinos 5
anos após ser capturado,
começam a ser revelados

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

Os EUA e países europeus pres-
sionam Israel a desistir de
qualquer plano de ataque a ins-
talações nucleares do Irã. Dian-
te de novas evidências sobre a
natureza militar do programa
iraniano, que serão divulgadas
pela ONU esta semana, potên-
cias ocidentais insistiram on-
tem na adoção de sanções
mais duras contra Teerã como
alternativa a um ataque – cujas
consequências seriam “irrepa-
ráveis” e “desestabilizadoras”
no Oriente Médio.

Na semana passada, a impren-
sa israelense divulgou que o pri-
meiro-ministro Binyamin Netan-
yahu está tentando persuadir
seu gabinete a lançar um ataque-
surpresa contra o Irã. Vozes de
dentro do governo de Israel, in-
cluindo o alto escalão do Exérci-
to e da inteligência, seriam con-
tra a ofensiva.

Em meio ao crescimento do te-
mor de uma ação israelense, a
França alertou ontem para o ris-
co de uma guerra. “Podemos ain-
da fortalecer as sanções para
pressionar o Irã. Vamos conti-
nuar nesse caminho, pois uma in-
tervenção pode criar uma situa-
ção totalmente desestabilizado-
ra”, afirmou ontem o chanceler
de Paris, Alain Juppé. “Temos de
fazer de tudo para evitar o irrepa-
rável”, completou.

Essa linha de ação havia sido
defendida pelos presidentes Ni-
colas Sarkozy, da França, e Ba-
rack Obama, dos EUA, no dia 3,
em Cannes. No encontro bilate-
ral, os dois concordaram com o
aumento da pressão sobre o Irã.

A possibilidade de Israel ata-

car o Irã tem sido classificada ofi-
cialmente pela Casa Branca co-
mo “especulação”. Mas, nos bas-
tidores, há alto grau de preocupa-
ção. Uma autoridade de “alto es-
calão” de Washington disse à
CNN em condição de anonima-
to que há uma “absoluta preocu-
pação” em relação às intenções
de Israel.

Segundo o jornal israelense
Haaretz, o secretário de Defesa
dos EUA, Leon Panetta, visitou
Israel em outubro com o objeti-
vo de conseguir um compromis-
so de Netanyahu de não atacar o

Irã sem o aval dos EUA. Panetta
alertou o premiê e o ministro da
Defesa de Israel, Ehud Barak,
que Washington “não quer sur-
presas”. Mas Netanyahu e Barak
foram evasivos com Panetta e
não prometeram pedir a bênção
dos EUA antes de uma eventual
ação contra Teerã.

Em recente entrevista à rede
de televisão CNN, Barak afir-
mou haver preferência no gover-
no israelense pela solução diplo-
mática. Mas, completou ele, ne-
nhuma opção está excluída.

O presidente de Israel, Shi-

mon Peres, afirmou na sexta-fei-
ra acreditar na possibilidade de
seu país empregar a força militar
contra o Irã. “Os serviços de inte-
ligência de vários países estão

olhando o relógio e alertando
seus líderes sobre o fato de não
restar muito tempo.”

Nações Unidas. Esta semana, a
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA) deverá apre-
sentar um relatório sobre o pro-
grama nuclear iraniano, no qual
concluirá que existem crescen-
tes indícios de que Teerã está de
fato em busca da bomba. O docu-
mento deve trazer um grau de
detalhamento inédito sobre o
programa iraniano.

A agência internacional teria

obtido imagens por satélite de
um contêiner de aço em Parchin,
na periferia de Teerã, onde ocor-
reriam testes atômicos longe da
supervisão dos inspetores. Po-
tências ocidentais esperam usar
o novo documento da ONU para
conseguir aprovar mais sanções
contra Teerã no Conselho de Se-
gurança.

No sábado, o chanceler do Irã,
Ali Akbar Salehi, afirmou ser
“desprovida de fundamento e de
autenticidade” a vinculação en-
tre os testes de mísseis e o pro-
grama nuclear do país.
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● Hackers dizem ter
derrubado site do Mossad
Sites do governo israelense, in-
cluindo o do Mossad e do Exérci-
to, saíram ontem do ar. O grupo
Anonymous disse ter derrubado
as páginas, mas Israel negou e
culpou ‘problemas técnicos’

Tensão nuclear. Após notícias de que gabinete israelense estaria discutindo ação contra instalações do programa atômico de Teerã,
potências ocidentais alertam que não apoiarão ofensiva; ONU debate esta semana relatório com detalhes inéditos sobre planos iranianos
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Anti-EUA. Iranianas celebram 32º aniversário da tomada da Embaixada dos EUA em Teerã, diante da antiga missão diplomática
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




