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Em 17 de março de 1992, uma
caminhonete carregada de ex-
plosivos e dirigida por um ter-
rorista suicida, destruiu com-
pletamente o prédio da Embai-
xada de Israel em Buenos Ai-
res, matando 29 pessoas. Fun-
cionários da embaixada irania-
na foram vinculados ao ata-
que, mas a polícia argentina
nunca encontrou provas para
levar nenhum envolvido a jul-
gamento. A hipótese mais di-

fundida era a de que a ação te-
ria sido uma vingança pela
morte de Abbas al-Musawi,
secretário-geral do Hezbollah,
assassinado por Israel em feve-
reiro daquele ano. Na época, o
atentado foi considerado o
maior ataque terrorista em
solo argentino e uma das maio-
res matanças politicamente
motivadas promovidas na
América do Sul. No local da
explosão está hoje a Praça Em-
baixada de Israel, onde se pre-
serva parte do muro original.
A sede atual da embaixada foi
transferida para outro local.

A lembrança do atentado con-
tra a Embaixada de Israel em
Buenos Aires, dois anos antes,
ainda estava muito viva na so-
ciedade argentina quando o ter-
ror ganhou dimensões ainda
maiores. Em 18 de julho de
1994, um novo carro-bomba
entrou um metro pelo saguão
da Associação Mutual Israelita-
Argentina (Amia), pondo abai-
xo os sete andares do edifício.
O ataque deixou 85 mortos e

mais de 300 feridos. O atenta-
do contra a Amia ocorreu numa
segunda-feira de manhã. Mais
uma vez, as suspeitas recaíram
sobre funcionários de inteligên-
cia da Embaixada do Irã na Ar-
gentina, mas nenhum suspeito
estrangeiro foi preso ou julga-
do. A Justiça pediu a extradição
de funcionários iranianos, mas
Teerã até hoje se nega a acatar
a decisão. O único preso foi um
vendedor de carros argentino,
que teria vendido a van da mar-
ca Renault Traffic, que foi carre-
gada com 300 quilos de explosi-
vos.
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Busca argentina
por laços com Irã
irrita judeus do país
Argentina vê em Teerã um cliente para suas exportações e o governo
iraniano, por sua vez, quer atenuar o isolamento diplomático

29 mortos
na embaixada

Na Amia, 85
vítimas

Simon Romero
THE NEW YORK TIMES

Dezoito anos se passaram des-
de que um homem dirigindo
uma perua Renault carregada
de explosivos lançou-se con-
tra a sede do centro comunitá-
rio judaico em Buenos Aires,
matando 85 pessoas. As inves-
tigações não progrediram. Os
mandados de prisão expedi-
dos pela Interpol não deram
em nada. Com idades avança-
das, alguns suspeitos de envol-
vimento com o atentado come-
çaram a morrer.

Mas na árdua busca por justiça
para as vítimas do atentado, que
figura entre os mais graves ata-
ques antissemitas cometidos
desde o fim da 2.ª Guerra, pou-
cas coisas exasperaram mais as
lideranças judaicas argentinas
do que os movimentos feitos nas
últimas semanas pelo governo
de Cristina Kirchner para estrei-
tar as relações da Argentina com
o Irã, que esconde nos altos esca-
lões de seu establishment políti-
co diversas pessoas acusadas pe-
los promotores argentinos de
ter autorizado o atentado.

Ambos os países têm razões in-
ternas para buscar relações mais
próximas. Com a desaceleração
de sua economia, a Argentina vê
no Irã um cliente importante pa-
ra suas exportações agrícolas: o
comércio entre os dois países
cresceu mais de 200% ao longo
dos últimos cinco anos, atingin-
do US$ 1,2 bilhão. Por sua vez, o
Irã tenta atenuar seu isolamento
diplomático, expandindo laços
amistoso já estabelecidos com
outros países da América Latina,
notadamente Venezuela, Bolí-
via e Equador.

“Não conseguimos entender
isso”, diz Guillermo Borger, o
presidente da Associação Mu-
tual Israelita-Argentina (Amia),
que foi atacada em 1994. “O mun-
do está fechando as portas para o
Irã e, agora, vamos dar aos irania-
nos a chance de dizer que a Ar-
gentina é, em certa medida, um
país amigo. Os iranianos insis-
tem em afirmar que não há nin-
guém por lá que tenha tido envol-
vimento com o atentado, então
por que a Argentina quer conver-
sa com eles?”

O estado de espírito é bem di-
ferente em Teerã, onde as autori-
dades reagiram muito bem à
meia-volta diplomática dos ar-
gentinos. “Esperamos que as
acusações contra nossa gente se-
jam abandonadas”, diz Hamid
Reza Taraghi, que dirige o depar-
tamento internacional do in-
fluente Partido da Coalizão Islâ-
mica. “Essa aproximação ajuda-
rá a reduzir a pressão internacio-
nal sobre o nosso país.”

Tanto o ex-presidente argenti-
no Néstor Kirchner quanto Cris-
tina, sua viúva e sucessora na pre-
sidência, deram forte apoio às in-
vestigações, uma posição bastan-
te diversa da adotada por Carlos
Menem, que era o presidente
quando o atentado foi cometido
e foi formalmente acusado de

obstrução da Justiça. Menem,
hoje senador, nega a acusação.

O inquérito sofreu com denún-
cias de suborno, atrasos e incom-
petência, mas Alberto Nisman,
um promotor especial que assu-
miu o caso em 2005, parece ter
trazido novo alento ao caso. Ele
acusa o grupo libanês Hezbol-
lah, que tem fortes laços com Irã
e Síria, de ter executado o atenta-
do, e também diz que autorida-
des iranianas participaram do
planejamento e financiamento.
Apesar disso, a Argentina e o Irã
estão se reaproximando.

Nem todos os judeus argenti-
nos, que formam a maior colônia
judaica na América Latina, com
cerca de 250 mil pessoas, são con-
trários às conversas. Numa entre-
vista, Sergio Burstein, que apoia
Cristina e é líder de um grupo que
representa parentes de vítimas
do atentado, disse que as negocia-
ções representam uma “centelha
de esperança” de que o Irã entre-
gue os acusados para que serem
julgados na Argentina.

Assim como muitos aspectos
do atentado permanecem miste-
riosos, dúvidas e segredos reco-
brem as conversas entre autori-
dades iranianas e argentinas. a
chancelaria argentina rejeitou o
pedido de informações sobre o
conteúdo das negociações feito
por sobreviventes do atentado e
por lideranças judaicas no país.

O chanceler Hector Timer-
man, que conduz os esforços de
aproximação diplomática, tam-
bém se recusou a conceder uma
entrevista para falar sobre as ne-
gociações, que foram iniciadas
depois de o Irã ter se negado por
diversas vezes a cumprir os man-
dados internacionais de prisão
expedidos pela Justiça argentina
contra nove pessoas. Entre os
suspeitos estão o ex-presidente
do Irã Ali Akbar Hashemi Rafsan-
jani e o general Ahmad Vahidi,
atual ministro da Defesa do país.

Embora investigadores argen-
tinos e americanos tenham che-
gado à conclusão de que o atenta-
do foi cometido por um militante
do Hezbollah, Nisman sustenta
que a decisão de atacar a Amia foi
tomada em 1993, numa reunião
na cidade iraniana de Mashhad,
com a presença de Rafsanjani.

Outras pessoas envolvidas
nas investigações, incluindo Ja-
mes Bernazzani, um ex-agente
do FBI, contesta a participação
direta do Irã. Bernazzani, que au-
xiliou os argentinos em suas dili-
gências investigativas, critica a
utilização do cruzamento cir-
cunstancial de telefonemas,
sem que as conversas tenham si-
do interceptadas, para sustentar
a acusação de que Mohsen Rab-
bani, adido cultural do Irã na Ar-
gentina em 1994, estava envolvi-
do na coordenação do atentado.

Além disso, Bernazzani ques-
tiona o uso que os investigado-
res argentinos fizeram do teste-
munho de um dissidente irania-
no cuja confiabilidade foi posta
em questão.

O b v i a m e n t e , I b r a h i m
Hussein Berro, o libanês de 21
anos, identificado por meio de
uma análise de DNA, que se acha-
va ao volante da perua Renault,
morreu na explosão. Quanto a
outro suspeito, Samuel Salman
El Reda, um colombiano que os
promotores argentinos acusam
de ter coordenado a célula do
Hezbollah que executou o aten-
tado, há indícios de que ele este-
ja vivendo no Líbano.

Já os iranianos envolvidos no
caso não parecem ter seus movi-
mentos cerceados pelos manda-
dos de prisão expedidos contra
eles. Falando da cidade iraniana
de Qom, Rabbani concedeu em
outubro uma entrevista a um jor-
nal brasileiro em que o ex-adido
cultural do Irã na Argentina zom-
ba da investigação argentina e
proclama sua inocência. Adriana
Reisfeld, presidente do Memória
Ativa, grupo que representa pa-

rentes de pessoas mortas no aten-
tado, diz que não tem esperanças
de que a aproximação com o Irã
leve à conclusão do caso. “Não
podemos deixar que o caso seja
encerrado e esquecido.”

Memória. Ataque contra a Amia, em 18 de julho de 1994; parte dos judeus argentinos culpa o Irã

● Ressentimento

GUILLERMO BORGER
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
MUTUAL ISRAELITA-ARGENTINA
“Não conseguimos entender isso
(a aproximação entre Buenos
Aires e Teerã). O mundo está
fechando as portas para o Irã e,
agora, vamos dar aos iranianos a
chance de dizer que a Argentina é,
em certa medida, um país amigo”

HAMID TARAGHI
DIRIGENTE DO IRANIANO PARTIDO
DA COALIZÃO ISLÂMICA
“Esperamos que as acusações
contra a nossa gente sejam
abandonadas. Essa aproximação
ajudará a diminuir a pressão
internacional sobre o nosso país”
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Morenistas versus Saavedristas;
Unitários versus Federalistas;
Radicais versus Conservadores;
Radicais versus peronistas. Du-

rante 190 anos de vida indepen-
dente, a Argentina sempre con-
tou com partidos de situação e
de oposição fortes.

O bipartidarismo imperou
quase sempre no país, com raros
momentos de presença de uma
terceira força com relativo peso,
tal como ocorreu durante os
anos 80, após a volta da democra-
cia, quando a União de Centro
Democrática (Ucedé), de centro-
direita, tornou-se o fiel da balan-
ça entre a União Cívica Radical

(UCR) e o Partido Justicialista
(peronista).

Nos anos 90 foi a vez de uma
nova terceira força, a Frente País
Solidário (Frepaso), de centro-
esquerda, que despontou como
alternativa de poder.

Coalizão. Em 1997 a Frepaso e
a União Cívica Radical fizeram
uma inédita coalizão de sucesso
pela primeira vez na História da
Argentina, vencendo duas elei-
ções (parlamentares de 1997 e
presidenciais de 1999).

Mas o sucesso dessa coalizão
foi breve, já que a aliança UCR-
Frepaso naufragou na crise de
2001, quando seu representan-
te, o presidente Fernando De la

Rúa, renunciou em meio ao caos
e uma série de protestos e mo-
tins. O descontentamento popu-
lar foi motivado por uma terrível
crise financeira que afetou a Ar-
gentina. A crise arrasou a maior
parte do prestígio da UCR e eli-
minou do mapa a Frepaso.

“Nunca antes houve uma frag-
mentação da oposição como ago-
ra. A marca havia sido sempre a
de uma polarização, com parti-
dos fortes”, disse ao Estado o
historiador argentino Luis Alber-
to Romero.

O cenário de fragmentação
sem precedentes começou com
a crise financeira e política de
2001-2002, afirma o analista po-
lítico Fabián Bosoer. / A.P.

Oposição tem maior
fragmentação da história

Erros de
Cristina são
mal usados
por rivais
Pesquisas que indicam queda da aprovação de
líder também mostram oposição paralisada

● Elisa Carrió
Líder da Coalizão Cívica e
deputada federal. Em 2007, foi a
segunda candidata presidencial
mais votada, com 25% dos votos.
No entanto, no ano passado, teve
penas 1,82% dos votos, ficando
em último lugar. Ficou famosa
nos anos 90 como a “caçadora
de corruptos”.

● Carlos Reutemann
Ex-piloto de Fórmula 1 e
ex-governador de Santa Fe. Nos
últimos anos, sempre ressurge
em momentos de crise como
uma figura de consenso entre os
peronistas. No entanto, o atual
senador do peronismo
dissidente, de centro-direita, diz
apoiar Daniel Scioli.

● Hermes Binner
Senador e ex-governador da Pro-
víncia de Santa Fe. Segundo colo-
cado nas eleições presidenciais
do ano passado, com 16,8% dos
votos. Crítico de Cristina, ocasio-
nalmente elogia algumas medi-
das do governo. Seu partido inte-
gra a Frente Ampla Social. É um
socialista moderado.

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A presidente Cristina Kirchner,
reeleita com 54% dos votos em
outubropassado,sofreuumaque-
da abrupta de sua popularidade
desde o início do ano, amargando
umaaprovação de30% atualmen-
te. No entanto, apesar de todo o
panorama desfavorável para a
presidente e o partido do gover-
no, o Justicialista (Peronista), os
líderes da oposição na Argentina
não conseguiram capitalizar ne-
nhuma das falhas de Cristina e
sua crescente impopularidade.

Nos últimos onze meses, seu
governo foi abalado pelo surgi-
mento de uma série de escânda-
los de corrupção, a capital do país
enfrentou apagões, a inflação –
que já estava em escalada – en-
trou em disparada, a pobreza vol-
tou a crescer, com um leve au-
mento do desemprego.

Cristina foi alvo de dois gran-
des panelaços em menos de dois
meses, além de sofrer a primeira
greve geral da última década na
Argentina, protagonizada pelos
sindicatos que romperam com
seu governo. O cenário, negati-
vo para a presidente, levou os
próprios integrantes da ala de-
nominada “ultra-kirchnerista”,
a suspender a campanha para
uma reforma da Carta Magna,
de forma a permitir reeleições
indefinidas para a presidente
Cristina.

Aspesquisasqueindicamaque-
da de popularidade de Cristina
também mostram que as ima-
gensdosrepresentantes daoposi-
ção permanecem estancadas. Em
alguns casos, também tiveram
quedas de popularidade. Os pou-
cos representantes da oposição
no comando de províncias não
exibem administrações que sir-
vam de exemplo. É o caso do pre-
feito portenho, Maurício Macri,
doPropostaRepublicana,cujaad-
ministração vive mergulhada em
problemas.

Fabián Bosoer, professor de
ciências políticas erelações inter-
nacionais da Universidade de
Buenos Aires, afirmou ao Estado
que a oposição apresenta níveis
inéditos de fragmentação na Ar-
gentina. “Mas isso deve ser anali-
sado no marco de um sistema po-
lítico hiper presidencialista no
país, com um sistema de partidos
fracos na oposição e um partido
dominante no poder”. Cristina
controla o Senado e a Câmara de
Deputados e tem (embora com
menos entusiasmo) a fidelidade
da maioria dos governadores.

A oposição conseguiu sua pri-
meira grande vitória contra o
kirchnerismo nas eleições parla-
mentares de 2009, quando o go-

verno obteve somente 30% dos
votos em todo o país. Na época
especulava-se sobre uma grande
coalizão opositora para derrotar
o casal Kirchner nas eleições de
2011. No entanto, os principais
partidos – a União Cívica Radical
(UCR), a Coalizão Cívica, o Pro-
postaRepublicana(PRO),o pero-
nismodissidente,oPartido Socia-
lista e o Projeto Sul – não conse-
guiram formar coalizão.

Contra-ataque. A oposição per-
deu as eleições presidenciais de
2011 de forma clara. Cristina arre-
batou 54% dos votos válidos, en-
quanto que o candidato da oposi-
ção mais votado, Hermes Binner,
obteve 16%. Apesar da queda da
popularidade da presidente pou-
co tempo após sua posse, disper-
são da oposição continuou.

Segundo Bosoer, a política ar-
gentina “não funciona como
uma gangorra... não é que a que-
da de Cristina nas pesquisas fará
a oposição subir”. Os panelaços
dos dias 8 de setembro e 13 de
novembro foram o sinal mais evi-
dente de que a oposição não con-
seguiu capitalizar um fenômeno
quenãohavia criado.As mobiliza-
ções foram heterogêneas, indo
desde a exigência de medidas
contra a inflação à investigação
dos casos de corrupção, passan-
do por pedidosde respeito àliber-
dade de expressão.

Embora as manifestações es-
tivessem direcionadas primor-
dialmente contra Cristina, os
integrantes do panelaço tam-
bém protestaram contra a opo-
sição. “Não há líderes políticos
da oposição de peso. Os panela-
ços evidenciaram que há uma
coalizão social disponível para
conformar um polo opositor.
Mas a oposição tem reflexos pa-
ra assumir essa liderança”, sus-
tenta Bosoer.

“O peronismo ocupa todo o ta-
buleiro político atualmente. Des-
ta forma, a ‘oposição’ que teria
expectativa de chegar ao governo
é composta por outros peronis-
tas. Isso é como um carrossel de
crianças. Quem está no carrossel
são os peronistas. E quem está
embaixo, olhando o carrossel gi-
rar, são os partidos de oposição,
com poucas chances de subir”,
diz Bosoer.

Bosoer afirma que a alternân-
cia do poder somente ficará clara
quando se defina o panorama so-
bre a sucessão de Cristina: “se ela
poderá ou não ser candidata à
uma nova reeleição é o fator que
definirá tudo.Somente nessemo-
mento é que as eventuais coali-
zões da oposição começarão a
ser definidas. Mas, enquanto isso
não aconteça, tudo ficará em
stand-by”.

● Mauricio Macri
Prefeito de Buenos Aires,
reeleito em 2011. Presidente do
partido Proposta Republicana
(PRO), de centro-direita, foi
presidente do Boca Juniors e é o
preferido do establishment. Mas
não é popular fora da capital.
Além disso, seu partido não tem
peso nacional.

Segundo historiador, a
política argentina sempre
alternou polarização com
partidos fortes e breve
período de aliança

● Ricardo Alfonsín
Filho do ex-presidente Raúl
Alfonsín, primeiro presidente
civil após a volta à democracia,
em 1983, é frequentemente
comparado ao pai. Despontou
como figura para reunir seu
partido, a União Cívica Radical
(UCR), de centro. Em 2011 teve
11,14% dos votos.

● Daniel Scioli
Governador peronista da
Província de Buenos Aires, que
concentra 38% da população e
34% do PIB da Argentina. Foi
secretário de Turismo do
ex-presidente Eduardo Duhalde
e vice-presidente de Néstor
Kirchner, que com frequência o
colocava no ostracismo.

PRESIDENCIÁVEIS ARGENTINOS
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A16-A17.




