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Internacional

E nquanto a Europa e outras potên-
cias continuam preocupadas com
as próprias crises, as nuvens da
guerra estão mais uma vez se forma-

do sobre o Irã. Durante anos, o Irã tem investi-
do tanto num programa nuclear quanto no
desenvolvimento de mísseis de longo alcan-
ce, fato que aponta para uma única conclu-
são: os líderes do país pretendem construir
armas nucleares ou, no mínimo, chegar ao
limiar tecnológico delas.

Não podemos ter dúvidas quanto às inten-
ções dos líderes iranianos. Um Irã armado
com bombas nucleares (ou a apenas uma de-
cisão política de obtê-las) alteraria dramati-
camente o equilíbrio estratégico do Oriente
Médio. Na pior das hipóteses, as armas nu-
cleares serviriam à política externa “revolu-
cionária” do Irã na região, promovida pelos
líderes do país desde o nascimento da Repú-
blica Islâmica em 1979.

De fato, os países do Golfo, incluindo a Ará-
bia Saudita, acreditam ter diante de si uma
ameaça à sua existência ainda mais pungente
do que aquela enfrentada por Israel.

O presidente Barack Obama já deixou cla-
ro que os EUA não vão aceitarão um Irã nu-
clear sob nenhuma hipótese. O mesmo é ver-
dadeiro para Israel e para os vizinhos árabes
do Golfo. Por outro lado, é fácil falar numa
intervenção militar – algo que, nas circuns-
tâncias atuais, consistiria principalmente
em ataques aéreos. Há sérias dúvidas quanto
à possibilidade de se eliminar o programa nu-
clear iraniano pelo ar. Na verdade, conside-
rando-se que boa parte do mundo condena-
ria todo tipo de ataque, a intervenção militar
certamente abriria o rumo diplomático para
a obtenção da bomba por parte do Irã.

A oposição iraniana seria provavelmente a
primeira vítima da ação militar ocidental e,
em outras partes da região, a Primavera Ára-
be seria provavelmente engolida por uma ma-
ciça onda de solidariedade antiocidental em
defesa do Irã. A região seria empurrada de
volta à violência e ao terror, em vez de prosse-
guir na sua transformação de baixo para ci-
ma. Os efeitos sobre a economia global não
seriam menos significativos, para não men-
cionar as consequências humanitárias.

Uma solução diplomática de última hora
parece improvável, levando-se em considera-
ção que a questão nuclear desempenha um
papel decisivo nas disputas faccionais do regi-
me iraniano, nas quais aqueles que favore-
cem concessões são automaticamente consi-
derados perdedores. Além disso, os líderes
iranianos parecem supor que o país é grande
demais e forte demais para ser subjugado por
sanções ou ataques aéreos. / TRADUÇÃO AU-
GUSTO CALIL
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TEERÃ

Embaixadas estrangeiras em
Teerã são alvos frequentes da fú-
ria do governo iraniano. O pré-
dio da missão britânica, especial-
mente, guarda lembranças desa-
gradáveis. Para muitos, ali foi ar-
quitetada a Operação Ajax, com
o aval do premiê Winston Chur-
chill, que derrubou o primeiro-
ministro do Irã, Mohamed Mos-
sadegh, em 1953.

O episódio mais conhecido
contra uma legação estrangeira

em Teerã também foi protagoni-
zado por estudantes. Em novem-
bro de 1979, após a Revolução Is-
lâmica, cerca de 400 jovens inva-
diram a embaixada dos EUA e

mantiveram 52 americanos re-
féns durante 444 dias. A crise fez
o presidente Jimmy Carter orga-
nizar uma desastrosa missão mi-
litar de resgate, a Operação Gar-

ra de Águia, que terminou com a
morte de oito membros da Força
Delta – a crise custou a reeleição
de Carter e terminou com a liber-
tação dos reféns no dia da posse
de Ronald Reagan.

O embaixada britânica voltou
a fazer as vezes de alvo em 1989.
Após a publicação do livro Os Ver-
sos Satânicos, uma fatwa (decre-
to religioso) foi emitida no Irã,
ordenando a morte de Salman
Rushdie, escritor indiano radica-
do na Grã-Bretanha. O prédio da
missão britânica, que havia sido
reaberta no ano anterior, teve de
ser fechado – ele voltou a funcio-
nar em 1990 e as relações diplo-
máticas com Londres foram res-
tabelecidas só em 1998.

Em dezembro de 1991, após a
prisão de um terrorista iraniano
em Berna, o governo iraniano im-

pediu que todo o staff diplomáti-
co da Suíça deixasse o país. Por
segurança, a embaixada suíça foi
fechada por uma semana.

Novos problemas ocorreram
em 2006, após a publicação de
caricaturas do Profeta Maomé
no jornal dinamarquês Jyllands-
Posten. Manifestantes queima-
ram a bandeira dinamarquesa e
lançaram coquetéis molotov
contra o prédio da embaixada da
Dinamarca. No dia seguinte,
após o jornal Kleine Zeitung, da
Áustria, também publicar as
charges, a embaixada austríaca
foi apedrejada.

No entanto, na ausência de re-
presentações de EUA e Israel no
país, o alvo preferencial sempre
foi o prédio da missão britânica.
Em 2009, forças de segurança de-
tiveram nove funcionários da
Embaixada da Grã-Bretanha em
Teerã – eles tinham sido acusa-
dos de incitar os protestos pós-
eleitorais de junho daquele ano.

Áudio. Manifestantes egípcios têm como prioridade
estabelecer um governo sem militares

radio.estadao.com.br

TEERÃ

Centenas de manifestantes in-
vadiram e depredaram ontem
a embaixada da Grã-Bretanha
no Irã, um dia após o Parla-
mento ter aprovado a expul-
são do embaixador de Lon-
dres em Teerã. A TV estatal ira-
niana transmitiu ao vivo o ata-
que à missão diplomática,
com documentos sendo atira-
dos pelas janelas e jovens pu-
lando os muros do complexo –
cenas que lembraram a históri-
ca tomada da embaixada dos
EUA em Teerã, em 1980.

Após informações contraditó-
rias na imprensa iraniana, o Fo-
reign Office (chancelaria britâni-
ca) desmentiu a notícia de que
funcionários da embaixada te-
riam sido feitos reféns. Tampou-
co houve diplomatas feridos, se-
gundo o secretário do Exterior
William Hague.

Visivelmente irritado, o pri-
meiro-ministro David Cameron
condenou o ataque e acusou o
Irã de violar a Convenção de Vie-
na, que obriga Estados a garantir
a inviolabilidade das missões di-
plomáticas e a segurança dos fun-
cionários estrangeiros. Segundo
ele, o ataque foi “revoltante e in-
defensável”, e o Irã enfrentará
“sérias consequências” por sua
“inaceitável omissão”.

O grupo que entrou na embai-
xada era formado por estudan-
tes ligados à linha-dura do regi-
me. Eles se reuniram diante do
prédio às 10 horas, conseguiram
pular os muros e arrebentaram
portões, aos gritos de “Morte à
Grã-Bretanha”.

Um automóvel do corpo diplo-
mático foi incendiado com co-
quetéis molotov, enquanto jane-
las eram estilhaçadas com pe-
dras. Manifestantes escalaram o
estandarte onde estava a bandei-
ra britânica, que foi arrancada e
substituída pela iraniana. Ima-
gens da rainha Elizabeth II tam-
bém foram levadas pela multi-
dão. Do lado de fora, estudantes
erguiam fotos do líder supremo
do Irã, Ali Khamenei, e de cientis-
tas nucleares misteriosamente
assassinados – ataques atribuí-
dos a Israel, EUA e potências eu-
ropeias.

As informações sobre o com-
portamento da polícia diante do
ataque dos manifestantes ainda
são contraditórias. Alguns veícu-
los da imprensa iraniana noticia-
ram choques entre os estudan-
tes e soldados. Mas testemu-
nhas, incluindo funcionários da
embaixada, disseram que a polí-
cia acompanhou de longe a ação.

A agência Mehr, controlada pe-
la República Islâmica, noticiou
ainda que a residência do embai-
xador britânico teria sido ataca-
da. Londres não confirmou a in-
formação. À noite, a polícia já ha-
via retirado os manifestantes da
embaixada.

Tensão crescente. Reunido
em Nova York, o Conselho de Se-
gurança da ONU aprovou on-
tem por consenso uma condena-
ção ao ataque à embaixada britâ-

nica. Falando a jornalistas na Ca-
sa Branca, o presidente Barack
Obama exortou o Irã a levar os
responsáveis pelo ataque à Justi-
ça imediatamente.

O clima entre britânicos e ira-
nianos deteriorou-se rapidamen-
te nos últimos dias. Na segunda-
feira, o Parlamento iraniano de-
cidiu retaliar a decisão da Grã-
Bretanha de impor novas san-
ções contra o programa nuclear
iraniano. O órgão legislativo de-
terminou a expulsão do embaixa-
dor britânico em Teerã, Domi-
nick Chilcott, e o rebaixamento
das relações bilaterais para o ní-
vel de encarregado de negócios.

No mesmo dia, o líder supre-
mo do Irã afirmou que a Grã-Bre-
tanha representa a arrogância
do imperialismo ocidental “e
tem um histórico de humilhação
de outras nações, destruindo cul-
turas e civilizações para tomar
controle de seus recursos”.

O deputado Mehdi Kuchakza-
deh havia ameaçado no domin-
go a Grã-Bretanha, fazendo alu-
sões ao cerco de 1980 à embaixa-
da americana. “O governo britâ-
nico deve entender que, se insis-
tir em suas posições diabólicas,
o povo iraniano o golpeará na
boca – exatamente como ocor-
reu com o ninho de espiões
americanos em Teerã.”

Desde 1979, as relações en-
tre britânicos e iranianos
têm sido marcadas pela ten-
são. Além das ameaças mú-

tuas, os dois países chegaram a
romper laços depois que o líder
supremo de Teerã emitiu uma
fatwa (condenação à morte)
contra o escritor indiano-britâ-
nico Salman Rushdie, em 1988. /

REUTERS

● Funcionários presos –
Cinco iranianos que trabalhavam
na embaixada britânica em Teerã
foram presos em junho de 2009.
Um deles foi condenado a 10
anos de prisão por espionagem,
mas teve sua sentença comutada

● BBC na mira – Após a onda
verde de 2009, todos os jornalis-
tas da rede pública britânica BBC
foram expulsos do Irã. Há um
ano, a agência lançou um portal
de notícias em farsi

● Salman Rushdie – Escritor
indiano-britânico foi condenado à
morte pela cúpula da República
Islâmica depois de publicar o
livro ‘Versos Satânicos’. Segundo
o líder supremo iraniano, Rush-
die cometeu blasfêmia

Ataques a missões diplomáticas são frequentes
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Estadão no tablet:
Imagens da
invasão da
embaixada

Tensão. Policiais tentam impedir a entrada de mais manifestantes na embaixada britânica após protestos

Contra sanções, estudantes radicais
invadem embaixada britânica no Irã

Ira. Cartaz do filme ‘Pulp Fiction’ é saqueado

Oposição iraniana
seria 1ª vítima de
intervenção externa

1981. Americanos são libertados após 444 dias de cativeiro

estadão.com.br

Na ausência de
representações de
Israel e EUA, prédio da
embaixada britânica é um
dos alvos mais comuns
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Crise diplomática. Cerca de 300 jovens ativistas ligados à linha dura do regime ocupam missão diplomática em Teerã, depredam
instalações, tomam documentos sigilosos e incendeiam veículo; ONU condena ataque e Londres promete ‘sérias consequências’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,30 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




