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Taleban mata
17 civis afegãos
depois de festa

Menos de um mês após a morte
de 44 trabalhadores sul-africa-
nos pela polícia, a mina de Mari-
kana, na região de Lonmin, per-
to de Johannesburgo, voltou
ontem a ser palco de violência.
Mineiros em greve atacaram
colegas que retomaram a extra-
ção de platina e a polícia teve de
intervir. Não há registro de feri-
dos ou mortos. Quatro dias an-
tes, cerimônias em várias cida-
des da África do Sul homenagea-
ram as vítimas da tragédia na
mina, o episódio mais violento
no país desde o fim do apar-
theid.

Violência volta à mina
onde 44 foram mortos

Gaza pode se tornar
‘inabitável’, alerta ONU

CAIRO

O presidente egípcio, Moha-
med Morsi, tem se aproximado
do Irã e de outras potências re-
gionais para conter a escalada
da violência na Síria. A iniciati-
va é um arranjo ousado feito pe-
los quatro países mais impor-
tantes da região. Além de Egito
e Irã, ela inclui também Arábia
Saudita e Turquia – que já rece-
beu 80 mil sírios e fechou a
fronteira aos refugiados.

O plano tornou-se prioridade
da política externa do primeiro
presidente islâmico do país, elei-
to há dois meses. Após tentati-
vas fracassadas da Liga Árabe e
da ONU, a iniciativa de Morsi es-
tabelece uma direção mais inde-
pendente para a política externa

do Egito, um país que tenta supe-
rar sua própria transição políti-
ca. “Estamos determinados a fa-
zer com que essa iniciativa dê
certo”, disse Yasser Ali, porta-
voz de Morsi. Segundo ele, a cri-
se síria será a principal questão
tratada na visita do presidente
egípcio à China, que com Irã e
Rússia formam o pilar de apoio
do presidente Bashar Assad.

A nova direção da política ex-
terna egípcia tem causado preo-
cupação em Washington. “Por
enquanto, Morsi tem escapado à
divisão tradicional do Oriente
Médio feita pelos americanos,
que coloca países aliados, como
Egito e Arábia Saudita, de um la-
do, e o Irã, do outro”, afirmou o
analista Emad Shahin, da Univer-
sidade Americana do Cairo.

Embora tenha colaborado
com rivais dos EUA na região,
Morsi parece, ao mesmo tempo,
em sintonia com os objetivos de
Washington e de seus aliados no
Oriente Médio.

“Isso é uma reconfiguração da
política regional e internacional
da região”, disse Shahin. “Não
acho que seja uma política exter-
na caracterizada pelo confronto.
É uma política externa regional,
que tenta resolver uma questão
regional entre os países mais in-
fluentes da região, sem olhar pelo
prisma dos EUA e de Israel.” /NYT
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Questão regional aproxima Egito e Irã
Crise na Síria, principalmente, tem sido discutida entre turcos, egípcios, iranianos e sauditas, que tentam esvaziar influência de EUA e Israel
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A Faixa de Gaza pode se tornar
“um local inabitável” em 2020,
caso não haja mudanças imedia-
tas para melhorar a infraestrutu-
ra – incluindo os sistemas de
saneamento, saúde, educação e
de acesso à água – do isolado
território palestino. A conclu-
são é de um relatório das Na-
ções Unidas apresentado on-
tem. O estudo estima que a po-
pulação de Gaza saltará de 1,6
milhão para 2,1 milhões até
2020, aumento que exigirá a
duplicação do número de esco-
las e mais 800 leitos hospitala-
res.

CABUL

O Taleban decapitou 17 civis afe-
gãos que fizeram uma festa mista,
entre homens e mulheres, no sul
do país. Autoridades confirma-
ram ontem as execuções, dizen-
do que os insurgentes mataram 15
homens e duas mulheres. O puni-
ção seria em razão de eles terem
ido a uma festa na qual ouviram
música e dançaram, o que contra-
ria a interpretação a interpreta-
ção radical das leis islâmicas.

Os assassinatos ocorreram
em Musa Qala, na província afe-
gã de Helmand, onde soldados
americanos passaram anos com-
batendo membros do Taleban. A
festa ocorreu na noite de domin-
go, segundo o chefe de governo
local, Neyamatullah Khan.

Todos os corpos estavam deca-
pitados, mas não está claro se as
vítimas foram baleadas antes de
terem a cabeça decepada. As in-
formações sobre a chacina estão
vindo à tona lentamente porque
a área onde ocorreram as execu-
ções é controlada pelo Taleban.

A retirada das forças estrangei-
ros do Afeganistão tem alimenta-
do temores de que volte a vigo-
rar no país a interpretação radi-
cal das leis islâmicas feitas pelo
Taleban. De 1996 a 2001, quando
o grupo governou o país, eram
proibidos filmes, músicas, festas
e vários jogos.

O presidente afegão, Hamid
Karzai, condenou as execuções e
ordenou uma investigação para
apurar as circunstâncias das
mortes. / AP

Fuga. Síria chora por não conseguir entrar na Turquia, que fechou a fronteira a refugiados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




