
TALVEZ NÃO T E N H A M sido apenas 
as habilidades diplomáticas da Rússia que 
levaram os EUA a recuar em sua disposição 
de realizar ação militar contra a Síria em 
resposta aos ataques com armas químicas 
ocorridos nas proximidades de Damasco 
em agosto. O governo do presidente Barack 
Obama atribuiu às forças leais ao governo 
de Bashar al-Assad, o presidente sírio, a 
responsabilidade da ação. O regime da Síria 
negou a autoria dos ataques, e responsabi
lizou as forças rebeldes. 

Em meio a essa controvérsia - e 
aproveitando-se da clara falta de apoio entre 
a opinião pública americana a uma ação 
bélica - o presidente Vladimir Putin mano
brou politicamente e paralisou — ao menos 
temporariamente - a intenção americana de 
atacar o regime de al-Assad. Pesou a favor 
do líder russo o cepticismo generalizado 
quanto ao tipo de alegação empregado por 
Obama, uma vez que há dez anos os EUA 
mobilizaram-se para a guerra ao Iraque 
apresentando como justificativa a posse de 
armas químicas pelo governo de Saddam 
Hussein, ex-aliado dos americanos, algo que 
se provaria falso pouco depois. 

É bem provável que a própria história 
do envolvimento dos EUA com tal tipo de 
arma tenha contribuído para minar, dentro 
e fora do país, o apoio almejado por Obama 
para outra aventura bélica. Ao estabelecer, 
há pouco mais de um ano, o uso de armas 
químicas como a "linha vermelha" que, se 
cruzada pelo governo sírio, automaticamen
te acionaria uma resposta militar, Obama 
lembrou ao mundo o recente passado 
americano como protagonista em tragédias 
envolvendo a utilização dessas armas. 

Ainda há milhões de vietnamitas - do
entes crônicos e seus descendentes falcifor-
mes — vítimas dos cerca de 100 milhões de 
litros do herbicida conhecido como "agente 
laranja" despejados sobre o Vietnã entre 

1961 e 1975. O objetivo declarado foi o 
de destruir plantações — que abasteciam os 
guerrilheiros da Frente Nacional de liber
tação, oponentes da ocupação americana no 
sudeste da Ásia — e desfolhar manguezais 
e florestas, onde esses combatentes se 
embrenhavam para se reorganizar. Não 
se sabe quantas pessoas morreram direta
mente por causa do uso do agente laranja 
naquele período. 

Além dos vietnamitas, foram vítimas da 
guerra química promovida pelos EUA na 
Ásia milhares de militares americanos, que 
manipularam o agente laranja em bases no 
Vietnã. Até hoje, muitos deles, junto com 
seus filhos falciformes, cobram na Justiça 
ressarcimento pelos sofrimentos. 

Agente laranja é o nome fantasia alusivo 
à cor da faixa impressa na embalagem do 
produto, pulverizado por aviões de carga 
do Exército americano. Esse agrotóxico 
era fabricado pela Dow Chemical e pela 
Monsanto, gigantes da indústria química, 
e outras companhias menores. O agente 
laranja era produzido à base de dioxinas, 
uma família de compostos obtidos a partir 
da combustão do cloro, contaminadores 
ambientais persistentes que impregnam a 
cadeia alimentar e se acumulam nos tecidos 
adiposos (gorduras) dos animais, inclusive 
do homem. 

Segundo Marjorie Cohn eJeanne Mirer, 
militantes da "Campanha de responsabili
zação e apoio às vítimas do agente laran
ja", estima-se que cerca de 3 milhões de 
vietnamitas ainda sofram os efeitos desse 
desfolhante. A entidade trabalha em favor 
dos veteranos americanos do Vietnã e seus 
filhos, pois são notórias as evidências médi
cas de que defeitos congênitos sofridos por 
estes são consequência da contaminação 
dos pais durante a guerra. No artigo que 
publicaram em agosto no site MRZine, 
Marjorie e Jeanne afirmam que o uso do 

agente laranja violou as leis da guerra, mas 
ninguém nos EUA foi responsabilizado por 
isso, apesar do reconhecimento dos danos 
causados por esse produto estar explicitado 
na existência de um fundo estatal de com
pensação que custa 1,52 bilhão de dólares 
por ano ao governo. Vítimas vietnamitas do 
agente laranja também lutam por compen
sações na Justiça e no Congresso dos EUA. 
Uma ação judicial contra os fabricantes teve 
ganho de causa em um tribunal federal em 
2004. E há em tramitação um projeto de 
lei que assegura pagamento de serviços 
médicos e de reabilitação social às vítimas 
e aos filhos com deformidades, sejam eles 
vietnamitas ou americanos. 

AGuerra do Vietnã acabou com a 
derrota dos EUA em 1975. Pouco 
mais de uma década mais tarde 

esse país estaria outra vez envolvido dire
tamente com o uso de arsenais químicos. 
Em 1988, no crepúsculo da guerra do 
Iraque contra o Irã, os EUA perceberam 
por meio de imagens obtidas por satélites 
que as forças iraquianas poderiam ganhar 
grande vantagem estratégica se utilizassem 
seu arsenal químico para abrir um buraco 
nas defesas iranianas, conforme revelou 
em agosto a revista Foreign Policy. Assim, 
segundo dossiê produzido pelos jornalistas 
Shane Harris e Matthew Aid, o serviço de 
inteligência americano informou ao então 
aliado Saddam Hussein a exata localização 
das tropas iranianas. Soube com detalhes, 
portanto, que o Iraque utilizaria bombas de 
gases asfixiantes, sarin e mostarda, ambos 
de alta letalidade, contra os iranianos. Os 
ataques com esses gases foram decisivos 
para forçar o Irã a aceitar uma negociação 
com vistas ao fim da guerra, dizem os 
jornalistas. 

As afirmações do artigo estão docu
mentadas em relatórios da inteligência 
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americana recentemente desclassificados 
como secretos. Dezenas de páginas, com 
informações esclarecedoras a respeito do 
uso desse material estão publicadas no site 
da revista na internet. Formalmente, os 
EUA sempre negaram conhecer o uso de 
armas químicas pelo Iraque e insistiram 
que o governo de Hussein nunca admitiu o 
uso desse tipo de arsenal. Entretanto, Rick 
Francona, coronel aposentado da Força 
Aérea americana, na época adido militar na 
embaixada em Bagdá, ouvido pela revista, 
foi categórico: "Os iraquianos nunca dis
seram que pretendiam usar gás asfixiante. 
Não era preciso. Nós já sabíamos". 

Os documentos e as entrevistas com 
antigos funcionários da inteligência ame
ricana mostram ainda que os ataques 
químicos do Iraque começaram em 1983, 
inicialmente com gás mostarda. Na ocasião, 
o Irã tentou denunciar o inimigo à Orga
nização das Nações Unidas (ONU), mas 
não conseguiu reunir provas suficientes. 
Muitas delas, porém, estavam nos relatórios 
e memorandos da inteligência enviados ao 
governo dos EUA. 

Ao contrário do discurso de hoje em 
defesa da intervenção armada em resposta 
ao suposto uso de armas químicas pela Síria, 
há 30 anos os EUA foram frios e calculistas, 
diz a Foreign Policy. O governo do então 
presidente Ronald Reagan decidiu deixar 

os ataques continuar para dar à guerra o 
rumo que interessava à política externa 
de seu país. E mais: a CIA dizia que o Irã 
seria incapaz de obter provas convincentes 
do uso dessas armas, embora a própria 
agência as tivesse em profusão. E apostou 
que, caso elas fossem descobertas, seria 
possível abafar a condenação internacional. 
Nos documentos, a CIA argumentava que 
a União Soviética já havia usado armas 
químicas no Afeganistão e que isso pouco 
havia repercutido. 

Não é uma novidade a revelação de que 
os EUA haviam fornecido informações 
táticas de inteligência ao Iraque, mas o uso 
de armas químicas sempre era colocado 
apenas no rol das suspeitas. Agora, no en
tanto, isso se torna fato histórico fartamente 
documentado naquilo que a Foreign Policy 
chama de "um tesouro" de informações 
oficiais já desclassificadas como secretas 
que dormiam despercebidas nos Arquivos 
Nacionais em College Park, Maryland. 

Esse material — e as entrevistas com 
antigos funcionários da inteligência — 
mostram o alto grau de detalhamento das 
informações que os EUA tinham sobre o 
desenvolvimento e o uso de armas quí
micas pelo Iraque. Por meio das imagens 
obtidas por satélites, cada ataque contra 
as posições iranianas era acompanhado 
com precisão, desde a condução dos ar

tefatos químicos às baterias de artilharia 
até a movimentação destas em relação aos 
alvos iranianos escolhidos. Para a revista, 
o governo americano estava a tal ponto 
bem informado sobre a escala dos ataques 
com gases que a documentação encon
trada equivale a uma admissão oficial de 
cumplicidade. 

Opróprio diretor da CIA de então, 
William J. Casey, amigo íntimo 
do presidente Reagan, estava 

informado sobre a localização das armas e 
das instalações para fabricação e manuseio 
e sobre o "desesperado esforço do Iraque 
para produzir agente mostarda em quanti
dade suficiente para atender à demanda da 
frente de batalha". Sabia também que os 
iraquianos estavam prestes a comprar equi
pamentos da Itália para acelerar a produção 
dos projéteis e bombas a serem recheados 
com os compostos químicos destinados 
ao inimigo; conhecia o planejamento dos 
ataques e sabia que gases asfixiantes letais 
poderiam ser usados não apenas contra 
tropas regulares do Irã, mas possivelmente 
também contra civis. 

O esforço de produção do arsenal quí
mico era tão intenso que a CIA temia, in
clusive, que isso aumentasse a probabilidade 
de cair nas mãos do Irã um artefato não 
detonado por falha com características • 
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suficientes para evidenciar sua origem, o 
que serviria como prova diante da ONU. 
O risco maior, afirma um documento de 
novembro de 1983, era que isso pudesse 
também colocar os EUA no banco dos 
réus como cúmplice na violação das leis 
internacionais. 

Mas assegurar a vitória do Iraque era 
a política expressa do governo Reagan. 
A CIA observou em um documento que 
o uso de agentes asfixiantes "poderia ter 
impacto decisivo sobre a tática de ondas 
humanas" do Irã, muitas vezes bem-
-sucedida, em que multidões de soldados 
de infantaria avançavam em massa contra 
posições convencionais do Iraque. Em 
março de 1984, a inteligência americana 
informou que o Iraque havia começado a 
usar agentes asfixiantes na frente de batalha 
em Basra e provavelmente seria capaz de 
empregá-los em quantidades militarmente 
significativas até o final daquela primavera. 

A primeira onda de ataques químicos 
iraquianos, em 1983, usou gás mostarda. 
Nesta fase da guerra os EUA ainda não 
forneciam informações táticas para o 
Iraque, mas fingiram desconhecer o uso 
de armas ilegais. Em 1987, conforme 
revelou Francona à revista, satélites da 
CIA observaram que os iranianos estavam 
concentrando equipamentos e grande 
número de soldados a leste de Basra. Isso 
fez os EUA perceberem que os iranianos 
haviam descoberto um ponto fraco na 
linha de defesa iraquiana. O movimento de 
tropas e materiais indicava estar em curso 
uma ofensiva por ali. No final daquele 
ano, Francona e seus pares da inteligência 
americana prepararam relatório secreto 
advertindo que o Irã organizava para a 
primavera do ano seguinte uma ofensiva 
maior do que qualquer das anteriores, com 
boa probabilidade de romper a defesa ira
quiana. Se Basra caísse, advertia o relatório, 
as forças do Iraque entrariam em colapso 
e o Irã poderia vencer a guerra. 

Francona disse à Foreign Policy que o 
presidente Reagan leu o relatório e es
creveu uma nota na margem endereçada 
ao secretário de Defesa, Frank Carlucci: 
"Uma vitória iraniana é inaceitável". Foi, 
então, autorizada a prestação de serviços 

de inteligência ao Iraque, com informações 
pormenorizadas sobre a logística do Irã, sua 
força aérea e todas as unidades de combate. 
E foram definidos "pacotes de alvos" a 
serem atacados pela aviação do Iraque com 
gás sarin, que desequilibra o sistema nervo
so, sufoca a respiração e causa convulsões. 

Não se sabe o exato número de 
mortos entre os iranianos, mas o 
total é estimado em "centenas" 

ou "milhares" em cada um dos quatro 
ataques com armas químicas realizados 
antes da presumida ofensiva. Estima-se 
também que somente nos 18 últimos 
meses da guerra o Iraque tenha usado o 
equivalente a dois terços de todo o arsenal 
empregado ao longo de todos os anos 
anteriores do conflito. 

A inteligência americana trocava figu
rinhas livremente com o Iraque em 1988, 
quando, em março, aconteceu o ataque 
com gás asfixiante contra a aldeia curda de 
Halabja, no norte do país. Um mês depois, 

os iraquianos jogaram bombas de sarin 
contra as tropas do Irã a sudeste de Basra, 
conquistando assim uma vitória decisiva. 
Nos meses seguintes, contou Francona, os 
iraquianos usaram quantidades maciças de 
sarin outras três vezes, mas combinando 
esses bombardeios com fogo de artilharia 
convencional para produzir fumaça e dis
farçar o uso de agentes químicos. Todos 
esses ataques foram bem-sucedidos mili
tarmente. O último deles foi chamado de 
"Ofensiva abençoada do Ramadã". 

O grau de conhecimento da inteligência 
americana a respeito do programa de armas 
químicas do Iraque faz crer que os EUA 
sabiam exatamente o que procurar — e 
onde - quando invadiram esse país pela 
primeira vez no começo dos anos 1990. 
Faz crer também, agora com ainda mais 
convicção, que os EUA também sabiam 
que nada mais havia que pudesse ser clas
sificado como armas de destruição em 
massa quando invadiram seu ex-aliado pela 
segunda vez, em 2003. 
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Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 75, p. 36-38, out. 2013. 




