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5,6 mil
iranianos estão nos Estados Uni-
dos para estudos em 2011, se-
gundo levantamento oficial. O
número representa um aumento
de 19% em relação a 2010, ape-
sar da tensão entre os países.

E m 1 9 8 0 , S a d d a m
Hussein invadiu o Irã.
Ele calculou que en-
contraria os irania-
nos divididos demais
pela revolução, que
completava um ano,

para oferecer resistência. Calculou
mal: os iranianos estavam motiva-
dos, a última oposição interna à teo-
cracia do aiatolá Khomeini havia si-
do esmagada, e o Irã ergueu-se uni-
do contra o inimigo.

Não há necessidade de ir muito
longe para prever como Teerã res-
ponderia se Israel ou os EUA bombar-
deassem o país na tentativa de deter
seu programa nuclear. A sociedade
iraniana, hoje uma mescla inflamá-
vel de depressão, divisão e disfunção
– supervisionada por um líder supre-
mo em conflito com seu inconstante
presidente – se uniria enfurecida.

Esta reação, segundo alertou o se-
cretário da Defesa americano, Leon
Panetta, poderia ter “consequên-
cias indesejáveis”. Entre elas, uma
tábua de salvação para a República
Islâmica, hoje enfraquecida, que fe-
charia o país por uma geração; um
acentuado aumento do número de
americanos mortos nos vizinhos Ira-
que e Afeganistão; a retaliação dire-
ta ou indireta (através do Hezbol-
lah) contra Israel; uma onda de radi-

calização no mo-
mento exato em
que a ideologia ji-
hadista parece estar
se esgotando e a primavera ára-
be se encontra num momento
delicado; um golpe para a eco-
nomia global pelo aumento
vertiginoso dos preços do
petróleo; um renascimento
do apelo regional hoje enfra-
quecido na medida em que o
Irã se tornaria mais um país
muçulmano enfrentando bombas
ocidentais; e o aumento do terrorismo.

Não é uma proposta atraente. Mas
tampouco é o Irã com a bomba. A crise
nuclear iraniana é recorrente. Gra-
ham Allison, professor de Harvard e
principal estrategista da área de segu-
rança, a comparou a “uma crise dos
mísseis de Cuba em câmera lenta”.

Como vêm fazendo há anos, líderes
israelenses alertam que o tempo para
se evitar um ataque militar está se es-
gotando; os candidatos republicanos
à presidência empenham-se em pro-
mover uma belicosidade total contra
Teerã; o Irã continua em sua confusa
tergiversação; e a Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA) encon-
tra evidências confiáveis de que o go-
verno busca obter a bomba.

Projetos alucinados como a “Lei pa-
ra a Redução da Ameaça Iraniana” de

inspira-
ção orwellia-
na, que está no
Congresso e tornaria ilegal o
contato com autoridades irania-
nas, só fomentam uma perigosa exa-
cerbação do nacionalismo.

É preciso levar em conta quatro ele-
mentos. O primeiro é que o Irã não
está brincando com gatilhos e detona-
dores nucleares de alta precisão por-
que quer gerar eletricidade. O que ele
quer é capacidade nuclear para fins mi-
litares comum na região (ver Israel,
Paquistão, Índia e Rússia).

Vírus. Em segundo lugar, a redução
do ritmo do seu progresso rumo ao
objetivo declarado, muito mais lento

do que o do Pa-
quistão, tem a

ver não apenas
com contra-
m e d i d a s
eficientes
( o v í r u s

Stuxnet e
c i e n t i s t a s
mortos em

a t e n t a -
dos), mas

também com uma
profunda inércia e am-

biguidade; o líder supre-
mo, Ali Khamenei, é o

“guardião da Revolução”
e enquanto tal atua num cam-

po conservador em que será
julgado pela sobrevivência da Re-

pública Islâmica.
O programa nuclear é o cimento na-

cionalista para uma sociedade frágil,
mesmo que não vá a parte alguma.

Em terceiro, o Irã, abalado pelo le-
vante de 2009, uma nação jovem com
um regime revolucionário ultrapassa-
do, está inquieto: uma demanda frené-
tica por moedas fortes empurrou a co-
tação não oficial do dólar muito acima
da oficial, os preços dos gêneros de
primeira necessidade sobem sem pa-
rar, e as tensões entre a estrutura da
República Islâmica (Khamenei) e seu
presidente eleito de maneira fraudu-

lenta, Mahmoud Ahmadinejad, são
virulentas.

Em quarto lugar, o grande derro-
tado da primavera árabe é o Irã, pois
os levantes reivindicam o chamado
à responsabilidade dos governan-
tes e a representação para o povo,
exatamente o que a Revolução Islâ-
mica negou a seus autores depois de
prometer a liberdade. O modelo ira-
niano não inspira ninguém.

Em suma, os líderes da República
Islâmica, mas não o povo iraniano,
são os inimigos do Ocidente. Mas o
país está dividido e não quer a guerra.

Estas circunstâncias dão aos
EUA e a Israel espaço para uma ação
efetiva, na medida em que resisti-
rem a um temerário ataque. O obje-
tivo seria intensificar as divisões in-
ternas do Irã e impedir que o país se
una numa determinação furiosa.

Em 1946, quando escreveu o Lon-
go Telegrama que deu origem à políti-
ca de contenção, George Kennan via
uma União Soviética que era tam-
bém um inimigo ideológico do Oci-
dente. Ele julgou, corretamente, que
ela seria contida por meio de uma
política firme, como ocorreu mes-
mo depois que aperfeiçoou a bomba.

O Irã pode ser detido com medi-
das que não precisam chegar à ação
militar. É preciso uma política de
contenção e cerceamento. Conten-
ção do Irã por meio do aumento de
defesas de Israel e no Golfo, proces-
so já em andamento. O cerceamen-
to implica cercá-lo em sua atual am-
biguidade nuclear por um processo
de corrosão (outro Stuxnet, etc.),
medidas que impeçam acesso a
moedas fortes, e, como último re-
curso, uma “quarentena” semelhan-
te à adotada por John Kennedy con-
tra Cuba na crise dos mísseis. /
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Websfera O melhor da internet

A fotografia de satélite de um pa-
drão estranho na porção chinesa
do Deserto de Gobi tornou-se a
alegria dos teóricos da conspira-
ção da internet. As linhas no solo
foram encontradas em imagens
do Google Maps e as teses diver-
sas sobre suas origens variam

desde o uso militar pelo governo
chinês até a presença “inegável”
de extraterrestres entre nós.
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Humorista espanhola é
ameaçada pelo Twitter

CBS

O escritor e ganhador do Nobel
de Literatura Salman Rushdie
venceu a briga para poder usar
no Facebook o nome pelo qual é
mais conhecido. A rede social an-
tes exigia que Rushdie mantives-
se um perfil identificado pelo
seu primeiro nome, Ahmed.

Putin é escolhido para o
Prêmio Confúcio da Paz

Salman Rushdie briga
por nome no Facebook

Google revela ‘linhas
misteriosas’ na China
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A comediante espanhola Eva Ha-
che recebeu uma série de amea-
ças de morte por piadas que fez
em seus shows. Pelo Twitter, um
dos criminosos disse que invadi-
ria um show e esfaquearia a hu-
morista diante de todos. A polí-
cia investiga as mensagens.

A China decidiu contemplar o
premiê russo, Vladimir Putin,
com o Prêmio Confúcio da Paz.
A honraria foi criada como uma
“alternativa” ao Prêmio Nobel
da Paz, desde quea academia sue-
ca decidiu premiar o dissidente
chinês Liu Xiaobo, em 2010.

Conter e coagir o Irã
Explorar as divisões internas da República Islâmica será mais eficaz do que um ataque
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




