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Romney ataca política externa de Obama
Às vésperas do primeiro debate, candidato republicano tenta ganhar votos ao relacionar a Casa Branca com o caos no Oriente Médio
WASHINGTON

Mitt Romney atacou ontem a
política do presidente Barack
Obama para o Oriente Médio.
O candidato republicano disse que seu rival promove o
caos na região, o que coloca os
EUA em risco. Em artigo no
Wall Street Journal, ele citou
como exemplos as crises na Síria, Líbia, Egito e a incerteza
sobre Israel e Irã para pedir
“uma nova estratégia para o
Oriente Médio”, embora não
tenha apresentado detalhes
sobre seus próprios planos.
A crítica de Romney veio no
momento em que o Oriente Médio presencia uma nova onda de
violência e depois que autorida-

des dos EUA reconheceram que
o ataque ao consulado americano em Benghazi, na Líbia, foi um
atentado deliberado de militantes da Al-Qaeda.
A acusação também precede o
primeiro debate presidencial,
amanhã,no qualse espera que os
candidatos se concentrem em
questões de política interna, como a recuperação da economia,
emprego e saúde. Ainda assim,
as críticas de Romney pretendem capitalizar sobre a instabilidade no Oriente Médio após as
revoltas da Primavera Árabe.
No editorial, Romney reiterou o argumento de que os EUA,
sob o governo de Obama, “parecem estar à mercê dos acontecimentos, em vez de lhes dar for-

ma”. O republicano, no entanto,
deu poucos detalhes sobre suas
propostas de mudança, mas disse que um novo curso significaria “restaurar” a credibilidade
americana com o Irã.
“Quando dizemos que a capacidade iraniana de ter armas nucleares – e a instabilidade regional que vem com ela – é inaceitável, devemos fazer com que os
aiatolás acreditem em nós”, disse Romney, que acusou Obama
de ser muito duro com Israel,
um aliado próximo dos EUA, e
fraco com o Irã.
O republicano, amigo íntimo
do premiê israelense, Binyamin
Netanyahu, também disse que a
política do governo em relação a
Israeleraincompreensível.Ano-
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va estratégia de Romney inclui
“usar o espectro completo de
nossopoderbrandoparaincentivar a liberdade e oportunidades
para aqueles que conheceram,
pormuitotempo,apenascorrupção e opressão”, disse.
Romney, um empresário de
sucesso, citou também a mesma
receita que ofereceu para reativar a economia dos EUA: empregos. “A dignidade do trabalho e a
capacidade para dirigir o curso
de suas vidas são as melhores alternativas para o extremismo.”
Pesquisas. Às vésperas do pri-

Comício. Romney discursa
em Springfield, na Virgínia

meiro debate presidencial, Obama lidera ou está empatado com
Romney em praticamente todos
os temas da eleição, segundo

uma nova pesquisa do Washington Post-ABC News. Os números destacam uma disparidade
entre a disputa no plano nacional e em Estados-chave, onde a
campanha e a propaganda dos
dois candidatos se intensificaram.
Basicamente, no plano nacional, a disputa continua como em
setembro, com ligeira vantagem
para Obama (49% a 47%). No entanto, em três Estados-chave
(Flórida, Ohio e Virgínia), o presidente tem uma liderança mais
folgada (52% a 41%). Romney,
portanto, entrará no debate de
amanhã, em Denver, sob forte
pressãopara dar uma reviravolta
em uma campanha na qual vem
perdendo terreno. / REUTERS e WP
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Mobilização. Iranianas, com fotos de Ali Khamenei, manifestam-se contra filme anti-Islã; embargo já custou US$ 50 bilhões

é

passada, em tentar escorá-la”,
afirmou a porta-voz do Departamento de Estado Americano,
Victoria Nuland. Ontem, segundo o site de monitoramento monetário Mazanex, US$ 1 valia
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A moeda iraniana registrou
uma acentuada queda no mercado internacional e ontem amanheceu valendo no mínimo 25%
menos em relação ao dólar do
que valia na semana anterior. A
flutuação negativa do rial foi comemorada pelo governo dos
EUA, que a interpretou como
uma vitória das sanções econômicas que o Ocidente tem imposto a Teerã em virtude do pro-
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grama nuclear da república islâmica.
A forte desvalorização sugere
que as medidas aplicadas por
americanos e europeus – que
desde janeiro incluem a suspensão da compra do petróleo iraniano por parte dos países da
União Europeia, a principal fonte de renda externa do governo
de Teerã – estão minando a habilidade dos iranianos em obter
moeda estrangeira e indica que
as reservas internacionais do
país persa podem estar baixas.
“Nosso entendimento é que a
moeda iraniana caiu para uma
baixa histórica hoje (ontem)
em relação ao dólar no mercado
informal monetário – apesar de
alguns frenéticos esforços do
governo iraniano, na semana
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Valor do rial em relação
ao dólar cai mais de 25%
e governo americano
atribui flutuação às
sanções contra Teerã

is.

Moeda do Irã
tem forte queda
e Washington
comemora
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CINEGRAFISTA
IRANIANO FICA EM NY

Hassan Golkanbhan já tem até
advogado.Ele será representado
por Paul O’Dwyer, que preferiu
nãodivulgar maisdetalhesdo caso do cliente. Como já deu entradanosdocumentos,ocinegrafista poderá permanecer nos EUA
até que sua situação seja definida.
Não será nada fácil, no entanto, para que Golkanbhan consiga o status de asilado político,
porque o caso poderia abrir um
precedente perigoso para milhares de iranianos viajarem aos
EUA e pedirem o mesmo. Além
disso, o cinegrafista terá dificul-
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Integrante de comitiva de Ahmadinejad na
ONU decide não voltar e pede asilo aos EUA

U

m dos cinegrafistas
iranianos que estava na comitiva do
presidente do país,
Mahmoud Ahmadinejad, durante a passagem dele pelos

Estados Unidos para a abertura
da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em setembro, decidiu não voltar para Teerã e pediu
asilo político para as autoridades americanas.

34.200 riais. Na segunda-feira,
cada dólar era negociado por
24.600 riais, segundo o site
Mesghal.
“De nossa perspectiva, essa situação responde à implacável e

dade para provar que era perseguido no Irã, uma vez que ele integrava a comitiva presidencial,
sem ter nenhuma relação clara
com a oposição.
O governo dos EUA costuma
aprovarcasos de asiloapenas para iranianos que tenham claramente um histórico de ativismo
e comprovem que tenham sido
de fato perseguidos pelo regime
de Teerã. Somente os cubanos
possuem a garantia de, uma vez
pisando em território americano, terem o direito de permanecerem definitivamente no país. /
REUTERS

crescente pressão internacional que todos fazendo a economia iraniana enfrentar”, disse
Victoria, afirmando que os EUA
e outros países planejam intensificar as medidas contra o go-
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Irã. Ahmadinejad discursa
na sede da ONU em NY

verno de Teerã para demonstrar que um “Irã com uma arma
nuclear” não será tolerado.
No domingo, o ministro das
Finanças israelense, Yuval Steinitz, afirmou que a economia
iraniana está “à beira de um colapso”, afirmando que os país
persa perdeu até US$ 50 bilhões
da receita que obtinha da exportação do petróleo, este ano, em
virtude das sanções internacionais.
Em um reconhecimento implícito do impacto das restrições, no fim de julho o Irã anunciou medidas para controlar o
câmbio e conter desvalorização
do rial. No mesmo período,
uma das principais empresas de
transporte marítimo da indústria petroleira iraniana suspendeu suas operações. E o aiatolá
Ali Khamenei, líder supremo do
Irã, disse que o país precisa deixar de vender matérias-primas,
entre elas o petróleo, para fazer
frente às sanções. / REUTERS e AP

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.

Unesco revela prejuízos a
patrimônio histórico na Síria
FABIAN BIMMER/REUTERS

Prédios da cidadela de
Alepo estão em ruínas ou
ameaçados por choques
entre as forças leais a
Assad e os rebeldes
Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Alémde causarcentenas demortesdiariamente,oscombates entre rebeldes e tropas de Bashar
Assad pelo controle da cidade de
Alepo,asegundamais importanteda Síria,estãodestruindoopatrimôniohistóricodahumanidade. O alerta foi feito ontem por
rebeldes sírios e por técnicos da
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), depois que
parte do mercado árabe medieval da cidade foi destruído por
um incêndio.
Ofogonomercadofoiregistrado pelas câmeras de cinegrafis-

Mercado. Lojas de Al-Madina foram queimadas no sábado
tas amadores, que mostraram
corredores incinerados e outros
emchamas.O desastre teriasido
causado pelo bombardeio das
forças armadas leais ao regime,
que respondiam à ofensiva dos
rebeldes sobre a região histórica
de Alepo. Segundo relatos da
agência Reuters, houve enfrentamentos com metralhadoras pesadas e granadas. Alguns dispa-

ros atingiram lojas com materiais inflamáveis. Cinco dos
mais de 20 setores do complexo
teriam sido destruídos, entre os
quais os destinados às mulheres
e o de venda de ouro.
O grande mercado, situado
na cidade antiga de Alepo, foi
tombado pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade em 1986. Um dos argumen-

tos para a decisão foi o fato de a
atividade econômica da região
ter sido importante para o comércio de todo o Oriente Médio na Idade Média.
Em Paris, a diretora-geral da
Unesco, Irina Bokova, classificou a destruição em Alepo como
“profundamente angustiante”.
“Os mercados de Alepo têm sido
uma parte próspera da vida econômica e social da Síria desde a
fundação da cidade e permanecemcomotestemunhodaimportânciade Alepocomo cruzamentoculturaldesdeosegundomilênio antes de Cristo”, afirmou em
nota oficial.
A diretora-geral advertiu ainda que o governo da Síria está
violando a Convenção de Hague
de1954,quedispõesobreaproteção de propriedades culturais
emumconflitoarmado.“Euapelo a todas as forças fazer um esforço para poupar esses monumentos da história humana, que
tanto têm contribuído para o
crescimento e a prosperidade da
Síria”, disse Irina.
Ao Estado, um assessor da direção da Unesco afirmou que a
umaequipedaUnescoestápronta para viajar para a Síria, avaliar
a extensão dos danos no merca-

do de Alepo e analisar a possível
reconstrução dos prédios. “Ainda não temos uma ideia precisa
da destruição e será impossível
avaliarosedifíciosenquantoasituação de segurança não permitir o ingresso de nossas equipes”, afirmou a fonte diplomática.
Ao jornal britânico The Guardian, Michael Collins Dunn, especialista do Instituto do OrienteMédio, o monumento cultural
atingido parece ter sido irremediavelmente destruído.
O ataque rebelde sobre áreas
centrais da cidade velha de Alepo é chamado de “ofensiva final”
pelo movimento insurgente.
Apesar da aparente fragilidade
do regime, os bombardeios e as
mortes continuam. Só ontem,
156 sírios foram mortos, segundo balanço da ONG oposicionistaObservatório Sírio de Direitos
Humanos (OSDH), com sede
em Londres.

estadão.com.br
TV Estadão. Comentário sobre
incêndio no mercado de Alepo
tv.estadao.com.br

Chanceler sírio
acusa potências de
armar rebeldes
● EUA, França, Turquia e nações

do Golfo Pérsico foram acusados
ontem de apoiar o terrorismo na
Síria pelo chanceler do país, Walid al Moallen, em seu discurso
para a Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York. O
ministro também afirmou que os
rebeldes da oposição são ligados
à rede terrorista Al-Qaeda.
“Nós nos perguntamos sobre até
que ponto as declarações de Catar, Arábia Saudita, Turquia, EUA
e França, claramente apoiando o
terrorismo na Síria com dinheiro,
armas e militantes estrangeiros,
estão em acordo com as responsabilidades internacionais desses países no combate ao terrorismo”, afirmou o ministro.
Um porta voz do Conselho Nacional Sírio, principal organização
opositora não armada da Síria,
afirmou ser impossível um diálogo com um regime que ataca civis “em todas as cidades.” / G.C.

