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Coreia do Norte

A cantora Hyon Song-
wol, tida como possí-
vel affair do líder nor-

te-coreano Kim Jong-un, foi
executada na Coreia do Nor-
te junto com um grupo de
músicos acusados de gravar
e vender pornografia, infor-
mou ontem o jornal sul-co-
reano Chosun Ilbo.

O jornal de maior tiragem
do país, que cita fontes chine-
sas, afirma que a cantora foi
detida no dia 17 de agosto por
violaras leis locais contra por-
nografia e, três dias depois,
foi executada em público.

Segundo o jornal, outras 11
pessoas, integrantes da or-
questra Unhasu e músicos e
dançarinos do grupo Wan-
gjaesan Light Music Band
também foram executados.
Todos eram acusados de gra-
var e vender vídeos pornográ-
ficos. Segundo uma fonte ci-
tada pelo jornal, foram con-
denados por possuírem mui-
tas bíblias – o que fez com
que fossem tratados como
dissidentes políticos.

Acredita-se que Kim Jong-
un manteve por 10 anos uma

relação com a cantora, embo-
ra tenha encerrado o relacio-
namento por não ter tido a
aprovação de seu pai, King
Jong-il. Após a ruptura,
Hyon se casou com um solda-
do e Kim Jong-un, com outra
cantora, Ri Sol-ju, que tam-
bém foi integrante da orques-
tra Unhasu. A fonte citada pe-
lo jornal diz que todos foram
executados diante de amigos
e familiares, que depois te-
riam sidos transferidos para
campos de trabalho. / EFE

A Justiça da Colômbia declarou
válida uma proposta de refor-
ma constitucional que regula-
menta a entrada na vida políti-
ca de guerrilheiros que atuam
no país e estejam dispostos a
abandonar as armas. A emenda
foi aprovada pelo Parlamento
no ano passado e obteve o res-
paldo de sete dos nove magistra-
dos da Corte Constitucional,
segundo comunicado emitido
quarta-feira. O presidente Juan
Manuel Santos comemorou a
decisão. “É um passo importan-
tíssimo na direção de um acor-
do de paz com a guerrilha.”

AFEGANISTÃO
Corte valida reforma que
desmobiliza guerrilha

A Justiça do Paquistão anulou
ontem a sentença de 33 anos

de prisão dada ao médico
paquistanês que tra-

tou de Osama bin
Laden e colaborou
– segundo inúme-
ros relatos de fun-
cionários do gover-

no americano – pa-
ra a localização do

terrorista morto em
maio de 2011. Shakil Afridi

enfrentará um novo julgamen-
to sob a acusação de “conspi-
rar contra o Estado” e conti-
nuará preso.

●✽
JOSCHKA
FISCHER
PROJECT SYNDICATE

O deputado venezuelano Wal-
ter Márquez disse ontem que,
após investigar a origem
do presidente Nicolás
Maduro chegou à
conclusão de que o
líder chavista obte-
ve sua nacionalida-
de de maneira frau-
dulenta – segundo
informações do jor-
nal El Universal. O par-
lamentar, que é historia-
dor, afirmou que Maduro “não é
um presidente legítimo”. A opo-
sição venezuelana diz que Ma-
duro nasceu na Colômbia.

Militantes do Taleban mata-
ram 15 policiais e deixaram ou-
tros 10 agentes feridos em uma
emboscada contra um com-
boio oficial que patrulhava uma
estrada do Afeganistão, infor-
maram ontem as autoridades
do país. Cerca de 40 integran-
tes da força policial afegã parti-
cipavam da patrulha. A ação foi
deflagrada na noite de quarta-
feira, no mesmo dia em que o
grupo insurgente lançou seu
mais elaborado – apesar de mal-
sucedido – ataque este ano, con-
tra uma base da Otan na Provín-

cia de Ghanzi – que matou um
soldado americano e feriu 10
militares poloneses e dezenas
afegãos (foto). Os insurgentes
haviam tentado tomar as insta-
lações, mas o ataque foi repeli-
do.

A luta pelo controle no Oriente
A disputa agora na região é entre a revolução (islâmica) e a contrarrevolução (militar)

VENEZUELACOLÔMBIA PAQUISTÃO
Origem de Maduro é
fraudulenta, diz deputado

EUA rejeitam dividir
acesso a dados com Brasil
Em Washington, ministro José Eduardo Cardozo, ouviu que ‘governo
americano não aceitaria fazer um acordo nesses termos com nenhum país’
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Insurgentes do Taleban matam 15
policiais em emboscada contra patrulha
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A s últimas ilusões sobre a que
foi chamada até recentemen-
te de “Primavera Árabe” po-

dem ter se dissipado. O golpe militar
no Egito deixou claras as alternati-
vas, desanimadoras, que o país tem.
Já não se trata mais de democracia
contra ditadura, mas de revolução
(islâmica) versus contrarrevolução
(militar). Ou seja, ditadura ou dita-
dura.

Isso se aplica não só ao Egito, mas
a praticamente todo o Oriente Mé-
dio. E como ambos os lados opta-
ram pela luta armada, o resultado
será a guerra civil, independente do
que os bem intencionados chancele-
res da União Europeia decidirem.
Os islamistas não conseguirão ven-
cer militarmente, do mesmo modo
que os generais não sairão vitorio-
sos politicamente, o que só vai asse-
gurar o retorno da ditadura, de uma
grande violência e uma série de de-
sastres humanos.

Para ambos os lados, a suprema-
cia e o controle total é a única opção.
Independente de quem assumir o
controle, o autoritarismo e a estag-
nação econômica prevalecerão no-
vamente.

No Egito o Exército será o vencedor,
ao menos no médio prazo. Com o
apoio das velhas elites, da classe média
urbana e das minorias religiosas, os lí-
deres militares egípcios adotaram a es-
tratégia do tudo ou nada. Além disso, o
apoio financeiro da Arábia Saudita e
outros Estados do Golfo tornou o Exér-
cito imune à pressão externa.

Deste modo, o Egito está recons-
truindo o cenário argelino. Em 1990,
com a Frente de Salvação Islâmica a
ponto de vencer as eleições gerais na
Argélia, os militares deram um golpe e
cancelaram o segundo turno da elei-
ção. O que foi seguido por uma guerra
civil que durou oito anos, travada por
ambas partes com brutalidade espanto-
sa, em que morreram 200 mil pessoas.

O governo militar continua de facto
na Argélia até hoje. Mas, com o papel
do islamismo político ainda sem res-
posta, nenhum dos problemas funda-
mentais do país foi resolvido seriamen-
te e seus líderes têm se mostrado inca-
pazes de tirar proveito das promisso-
ras oportunidades (por exemplo, ao
contrário do Egito, a Argélia tem enor-
mes reservas de gás e petróleo).

No Egito, a geração mais velha da
Irmandade Muçulmana já está habitua-
da à prisão e à clandestinidade, mas há
muitas razões para acreditar que os
membros mais jovens responderão
com atos terroristas e violência. Egito,
Síria, Iêmen, Tunísia e em breve talvez
outros países da região, se tornarão ter-

reno fértil para uma nova Al-Qaeda,
mais militarizada, que se tornará o fa-
tor mais poderoso na cacofonia de inte-
resses e ideologias do Oriente Médio.

O Ocidente em geral, e os Estados
Unidos em particular, têm pouca in-
fluência de fato. De modo que vão la-
mentar, ameaçar e deplorar os horro-
res que ocorrerão, mas no final se guia-
rão por seus interesses, não seus princí-
pios. Por exemplo, o Egito, com seu
controle do Canal de Suez e sua paz
não tão estável com Israel, é muito im-
portante estrategicamente para ser
simplesmente abandonado.

Considerada isoladamente, a situa-
ção egípcia é muito ruim. Mas não é,
absolutamente, um caso singular. Mais
exatamente, ela se insere num drama
regional caracterizado pela total desor-
dem. A ordem no Oriente Médio manti-
da pelos EUA está desmoronando, mas
nenhuma nova ordem está surgindo.
Pelo contrário, o que existe é o caos que
se propaga e ameaça avançar para além
das fronteiras da região.

Após o espetacular fracasso do presi-
dente George W. Bush, os EUA não es-
tão mais dispostos, ou com capacida-
de, para arcar com o peso de ser a últi-
ma força que resta para estabelecer a
ordem no Oriente Médio. O que pode-
mos aprender hoje com esta crise pro-
longada no Oriente Médio é que as po-
tências regionais tentam cada vez
mais substituir os EUA como força que
impõe a ordem. Mas a luta pelo poder

na região e seus antagonismos sectá-
rios e ideológicos também criam opor-
tunidades para uma cooperação que
era considerada impossível.

Uma dinâmica similar é evidente na
história europeia, particularmente
nas revoluções e contrarrevoluções
dos séculos 19 e 20. E na verdade, o

legado desta dinâmica só foi plena-
mente superado na Europa somen-
te há duas décadas. / TRADUÇÃO DE
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EX-NAMORADA
DE DITADOR
FOI FUZILADA
Segundo jornal sul-coreano, cantora foi
acusada de gravar pornografia e executada
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Cardozo. Ministro brasileiro ouviu que, apesar de recusa, EUA estão ‘abertos ao diálogo’

MORTOS DEIXOU
EXPLOSÃO EM
MERCADO DE
BAGDÁ ONTEM

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Os EUA rejeitaram proposta do
Brasil de firmar um acordo de
cooperação para regular o aces-
so recíproco a dados telefônicos
e de internet, apresentada em
resposta às revelações de Ed-
ward Snowden de que o serviço
de inteligência de Washington
espionou cidadãos brasileiros.

“A resposta foi que o governo
americano não aceitaria fazer
um acordo nesses termos com
nenhum país do mundo”, rela-
tou ontem o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, em en-
trevista em Washington. “Nes-
se ponto, foram peremptórios.”

O ministro discutiu o assun-
to nos dois últimos dias em reu-
niões com o vice-presidente,
Joe Biden, o secretário de Justi-

ça, Eric Holder, e a assistente
do presidente para Segurança
Doméstica e Contraterroris-
mo, Lisa Monaco. Segundo ele,
os americanos não negaram
que tenham realizado atos de es-
pionagem no Brasil. A rejeição
da proposta de acordo foi justifi-
cada sob o argumento de que as
ações do país estão amparadas
pela legislação doméstica e os
EUA têm um papel global a cum-

prir, “de proteger o mundo”,
disse Cardozo. Mas as autori-
dades americanas se declara-
ram “abertas ao diálogo” e à
discussão de pontos da suges-
tão apresentada pelo Brasil.
“Estamos dispostos a dialo-
gar, mas seria muito impor-
tante que o diálogo não fosse
meramente retórico, que ti-
vesse resultados concretos”,
ponderou o ministro.

Inteligência. Ex-agente da
Agência Nacional de Segu-
rança americana (NSA, na si-
gla em inglês), Snowden fi-
cou famoso em junho, ao ser
identificado como fonte de
reportagens que revelavam
detalhes sobre a maneira co-
mo o organismo de vigilância
que ele integrou espionava
na internet.

As autoridades america-
nas cancelaram o passaporte
de Snowden enquanto ele es-
tava em Hong Kong, para on-
de tinha fugido após revelar
as informações para a im-
prensa. Mesmo assim, o ame-
ricano conseguiu voar para
Moscou, onde chegou em 23
de junho e se refugiou na área
internacional do Aeroporto
de Domodedovo. O america-
no ficou no terminal até o dia
1.º de agosto, quando conse-
guiu um asilo temporário do
governo russo e entrou ofi-
cialmente no país.

Em julho, por meio do colu-
nistaGlennGreenwald,dojor-
nal britânico The Guardian, o
diáriobrasileiroO Globo publi-
cou informações passadas
por Snowden que indicavam
que o governo americano es-
pionou empresas e cidadãos
brasileiros,alémdeoutrospaí-
ses latino-americanos.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




