
ÉPOCA - Como o senhor vê o futuro da guerra na Siria? 
Dilip Hiro - Uma guerra civil termina apenas quando um de 
seus participantes, ou todos, está exausto. Não estamos nesse 
estágio na Síria. Essa guerra ainda durará alguns anos. Os sinais 
de que será uma guerra longa são claros, basta ouvir o que (o 
ditador Bashar) Assad disse numa entrevista recente para uma 
emissora de TV da Rússia: "Sou sírio. Vivo na Síria e morrerei 
na Síria". Não são palavras conciliadoras. 

ÉPOCA - Já existe na Siria uma situação que justificaria uma "inter
venção moral" para proteger a população civil, como na Libia? 
Hiro - Moral não tem nada a ver com isso. As potências oci
dentais abusaram da resolução das Nações Unidas, destinada 
a salvar vidas de civis na Líbia. Abertamente entraram na 
guerra civil contra o coronel Muammar Khadafi. 
Ao fazer isso, as potências destruíram o argumento 
de qualquer intervenção sancionada pela ONU por 
razões humanitárias no futuro. Rússia e China estão 
empenhadas em minar o papel dos Estados Unidos 
como superpotência e, com isso, manter um mundo 
multipolar. Quaisquer que sejam os erros e acertos 

da crise síria, a política da oposição de se recusar a lidar com 
Assad é irrealista. Embora alauítas sejam apenas 13% da po
pulação síria, eles compõem 70% dos soldados profissionais. 
Eles lutam não só por Assad, mas por suas próprias vidas. 
Para eles, se a oposição vencer na Síria, serão massacrados. 

ÉPOCA - O senhor acredita que a única solução para a Síria seja a 
saída de Assad do poder? 
Hiro- A saída de Assad é um fator preponderante, mas muita 
coisa pode acontecer antes disso. Ele pode enfraquecer os 
opositores e continuar no poder por alguns anos; os oposi
tores podem ficar exaustos pela luta e ser forçados a nego
ciar com Assad. Muitos governos acreditam que é ruim com 
Assad, mas pode ficar pior sem ele. São governos ocidentais 

que aprenderam com a desastrosa invasão anglo-
americana do Iraque e se alinham com o pensamento 
de Colin Powell (ex-secretário de Estado dos EUA): 
"Se você quebrar, terá de consertar". É por isso que 
os governos ocidentais não estão fornecendo mísseis 
antiaéreos aos rebeldes sírios e não têm um plano viá
vel para manter a integridade territorial nem impor 
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a ordem no país. Uma coisa é certa: uma eventual intervenção 
externa fará uma situação ruim ficar ainda pior. 

ÉPOCA - Como o senhor avalia a Primavera Árabe dois anos depois 
de sua erupção? 
Hiro- O que você e eu chamamos de Primavera Árabe, os 
iranianos descrevem como "levantes islâmicos". Nem o 
mundo ocidental nem o Irã são lógicos. O apoio ociden
tal para o protesto popular no mundo árabe termina no 
Bahrein, a base da Quinta Frota da Marinha americana. 
Lá, os ocidentais não enxergam a Primavera Árabe. A ló
gica iraniana não se aplica à Síria, onde o regime secu
lar, ligado ao Irã, enfrenta a oposição armada das forças 
sunitas. É tentador fazer previsões, mas não é possível 
analisar uma mudança tão radical como a Primavera Ára
be e seus efeitos em toda a região, em apenas dois anos. 

ÉPOCA - No Egito, o presidente Mohamed 
Morsi concedeu a si mesmo, por decreto, 
poderes quase ilimitados. Isso é um risco 
para a democracia? 
Hiro- Aqueles que veem um fantasma 
de ditadura islâmica similar à de Hos-
ni Mubarak são alarmistas. Morsi agiu 
como agiu por temer que os juízes do 
Tribunal Constitucional, ligados à di
tadura de Mubarak, pudessem declarar 
inconstitucionais a Assembleia Consti
tuinte e a Câmara Alta do Parlamento, 
chamada de Conselho Shura - em que 
islâmicos popularmente eleitos têm 
maiorias confortáveis. Isso significaria a 
realização de novas eleições, postergan
do uma Constituição. A revolução deu 
ao povo o poder para eleger o presidente, 
mas isso não alterou o poder institucio
nal, não eleito, do conselho militar ou 
do Judiciário, que têm o selo do regime 
de Mubarak. Em agosto, Morsi limpou 
o Exército e substituiu antigos coman
dantes por generais mais jovens. Agora, 
Morsi tenta limpar o Judiciário pró-Mubarak. Ele decidiu ser 
um presidente proativo, não reativo. Declarou que seu último 
decreto seria aplicável apenas a "questões de soberania". Nor
malmente, esse termo significa política externa e segurança 
nacional. Mas, como Morsi também detém o poder legisla
tivo na ausência do Parlamento, o termo inclui imunidade 
legal para a Assembleia Constituinte e para o Conselho Shura. 
Morsi aprendeu com seu erro do passado, ao tentar dissolver 
o Parlamento em julho. 

ÉPOCA - Mas, ao tomar medidas quase ditatoriais, como tentar 
dissolver o Parlamento e aumentar seu poder por decreto, ele não 
abala as esperanças democráticas dos egípcios? 
Hiro- Infelizmente, há uma leitura errada e generalizada da 
Primavera Árabe. Essencialmente, trata-se de uma revolu
ção da mente. As pessoas na Tunísia e no Egito perderam o 

medo do Estado. Os egípcios que não digeriram o decreto 
de Morsi protestaram. Assim como nas manifestações con
tra Mubarak, aos poucos os protestos contra as medidas de 
Morsi ganharam as ruas e praças. É uma prova de que parte 
da população egípcia tem consciência dos desdobramentos 
de tal decreto. Isso é apenas o primeiro passo. Uma revolução 
é um processo de múltiplas etapas, não é um golpe de Estado 
durante a noite. 

É P O C A - O recente conflito na Faixa de Gaza terminou com um 
acordo inédito entre Israel e o grupo radical Hamas. O cessar-fogo 
foi uma vitória palestina? 
Hiro- Uma vitória histórica. Israel fez duas exigências princi
pais: qualquer acordo deveria especificar o período mínimo 
de tempo para que o cessar-fogo fosse observado, e uma zona 
livre de disparos deveria ser definida ao longo da fronteira 

com Gaza. Nenhuma delas apareceu no 
acordo final. Por outro lado, a maior 
demanda do Hamas - a liberação das 
passagens fronteiriças com Gaza para a 
circulação de pessoas e bens - foi conce
dida por Israel. Se implementada, essa 
parte do acordo representará o fim do 
bloqueio de Gaza, imposto por Israel 
por vários anos (desde 2007). 

ÉPOCA - Isso torna o Hamas mais forte que 
a Autoridade Nacional Palestina? 
Hiro- Sem dúvida. Durante os combates, 
a chegada a Gaza do primeiro-ministro 
egípcio, bem como dos chanceleres da 
Turquia e da Tunísia, disse tudo. Nas 
ruas da Cisjordânia (território contro
lado pela ANP), palestinos se manifes
taram a favor do Hamas. Esse não foi o 
caso durante o conflito anterior entre 
Israel e Hamas, de dezembro de 2008 a 
janeiro de 2009. 

ÉPOCA - Israel diz que o Irã chegará ao está
gio final de uma bomba nuclear no ano que 

vem. O senhor acredita que o Irã esteja tão próximo da bomba? 
Hiro - Israel tem feito declarações alarmistas sobre as inten
ções nucleares do Irã desde 1984. Esquecemos que os líderes 
iranianos voltaram sua atenção para a opção nuclear não por 
causa de Israel, mas porque enfrentaram a ameaça imediata 
do Iraque, sob Saddam Hussein, na guerra de 1980 a 1988. 
Depois da invasão do Iraque, em 2003, quando se confirmou 
que Saddam Hussein não tinha programa nuclear em execu
ção, o governo iraniano parou de desenvolver uma bomba. 
O governo (americano) de George W. Bush anunciou, num 
relatório de inteligência de 2007, que não havia evidência 
de atividade do programa de armas nucleares do Irã depois 
de 2003. Não estou dizendo que a produção atômica do Irã 
tenha fins pacíficos. Os líderes do Irã sabem que os EUA 
tentaram desestabilizar o país de várias maneiras. Regimes 
inseguros buscam segurança em armas nucleares. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 759,  p. 68-70, 3 dez. 2012.




