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Mundo

Pontos de vista

PorAlonBen-Meir

Limites
reconhecidos

“Não há dúvi-
das de que o Irã
surge como o
principal ator no
Oriente Médio.
Isso é percebido
pelos próprios
países do Golfo
Pérsico, bem co-
mo por Israel, como uma ameaça
regional. O Irã reconhece os seus
limites e é improvável que provo-
que o Estado judeu ou outras na-
ções da região, pois isso poderia
convidar os Estados Unidos a ini-
ciarem hostilidades contra Teerã.
Washington também firmou o
compromisso de proteger os seus
aliados noOrienteMédio.”

Professor de relações
internacionais daUniversidade
deNovaYork e especialista
emOrienteMédio

PorAli Vaez

Preocupações
legítimas

“OIrãprecisou
recorrer a aliados
e a parceiros re-
gionais para de-
ter ataques direto
ao seu território.
Isso por não ser
capazdesedefen-
der de forma
apropriada,depois de anos de iso-
lamento e de privação da capaci-
dade de renovar o seu arsenal, o
qual remonta ao tempodo xáMo-
hammedRezaPahlevi.Anãocom-
preensão de que o Irã tem preocu-
pações legítimas de segurança é
uma fórmula que somente apro-
fundaas tensões na região.”

Diretor doProjeto Irã do
International Crisis Group (ICG),
emWashington

PorAliMourad

Superpotência
desafiada

“Os mais re-
centes capítulos
da crise entre Irã
e os Estados Uni-
dos, comaderru-
bada do drone,
fizeram emergir
um cenário cla-
ro. O Irã está ga-
nhandomais influência e impor-
tância no OrienteMédio.O aiato-
lá Ali Khamenei é visto como um
ator decisivo em todo o Oriente
Médio quando confronta a super-
potênciamundial.”

Pesquisador freelancer
libanês especialista em
assuntos doGolfo Pérsico

Nas mãos
do aiatolá

ORIENTEMÉDIO

O regime iraniano, comandado por Ali Khamenei (ffoottoo), amplia a interferência por toda a área, com operaçõesmilitares pontuais e
intervenções ideológicas em vários países. Política externa de Teerã coloca em xeque os interesses dos Estados Unidos e de Israel

» RODRIGO CRAVEIRO

A
maioria dos árabes emu-
çulmanosovêcomosinô-
nimo de libertação da ti-
rania edecoragem.OsEs-

tados Unidos e boa parte do Oci-
dente o enxergamcomoum fator
de instabilidade e de influência
nociva sobre uma região histori-
camente conturbada. Sob con-
trole absoluto do aiatolá Ali Kha-
menei, líder espiritual e coman-
dante supremo, o Irã temamplia-
do o espectro de sua influência
sobre todo oOrienteMédio, com
ações diretas ou indiretas, nos
âmbitosmilitar, político e ideoló-
gico. As recentes sabotagens de
petroleiros na estratégica região
do Estreito de Ormuz—única li-
gação entre o Golfo Pérsico e o
resto domundo—e a derrubada
de um drone norte-americano
fortaleceram a posição de Kha-
menei e a imagemdeTeerã entre
os aliados (Leia mais na página
13). A campanha pela libertação
da Palestina confere legitimidade
ao discurso do
chefemáximo do
Irã, muitas vezes
calcado em tom
agressivo. “Vocês,
jovens, devem ter
certeza de que
vão testemunhar
a morte dos ini-
migos da huma-
nidade, ou seja,
dadegenerada ci-
vilização ameri-
cana,eamortede
Israel”, profeti-
zou, durante reu-
nião com estu-
dantes, emmaio.
Ali Mourad,

pesquisador liba-
nês especialista
em assuntos do
Golfo Pérsico,
avaliou como
“óbvia” a interfe-
rênciaregionaldo
Irã, um fenôme-
no retratado pe-
los Estados Unidos, por Israel,
pela Arábia Saudita e pelos Emi-
rados Árabes Unidos como nega-
tivo eofensivo aos seus interesses
nacionais. “A influência iraniana
está alinhada a escolhas dos po-
vos da região. Teerã está forman-
do políticas regionais que levem
em conta os temas da opinião
pública, não dos governos. Este é
o ponto fulcral que possibilita ao
Irã ganhar tempona expansãode
sua geopolítica, ao contrário de
governosque semoldampeloali-
nhamento comos EUA”, explicou
aoCorreio. ParaMourad, o obje-
tivo final deTeerã noOrienteMé-
dio é a expulsãodosnorte-ameri-
canos do oeste asiático. “O líder
supremo declarou isso pormais
de uma vez e essa meta está na
agenda que move o comporta-
mento regional iraniano. Essa
também é uma ambição dos po-
vos árabes emuçulmanos.”
O especialista lembra que o

papel do Irã no Oriente Médio é
visto comopositivopor boaparte
da população. “No Líbano, os ira-
nianos apoiaram o Hezbollah,
que conseguiu liberar suas terras
do jugo de Israel. Na Síria e no
Iraque, retomaram as terras das
mãos dos terroristas do Estado
Islâmico. No Iêmen, ajudam os
rebeldes xiitas houthis a mina-
rem a hegemonia da Arábia Sau-
dita sobre opaís”, disseMourad.

Extremismo
Por sua vez, Alon Ben-Meir,

professor de relações internacio-
nais da Universidade de Nova
York e especialista em Oriente
Médio, afirmou que o Irã tem se
envolvido com, e continua a
apoiar, extremistas em toda a re-
gião, incluindoamilícia xiita liba-
nesa Hezbollah, o movimento
palestino Hamas e grupos jiha-
distas. “Enquanto isso, Teerã ava-
liza elementosdegrupos terroris-
tas. As ações do Irã a esse respeito
ajudam, certamente, para a de-
sestabilização da região. Elas têm
contribuído dramaticamente pa-
ra a tensão geral e a hostilidade
entre o Irã e vizinhos.”
AliVaez, diretor do Projeto Irã

do instituto International Crisis
Group (emWashington), compa-
ra o Irã ao Brasil em termos de
importância geopolítica. “É um
dos maiores e mais populosos
países do Oriente Médio. Assim
como o Brasil, é normal que uma
naçãocomooIrãgozede influên-

cia sobre a vizi-
nhança. Embora
a dominação ira-
niana no Oriente
Médio não seja
aceitável por
muitos, a exclu-
são do país é ini-
maginável.” Ele
acusa os EUA de
destruírem o ba-
lançodepoderna
região, após a in-
vasão ao Iraque,
em 2003. “Isso le-
vou ao empode-
ramento irania-
no. A crise dehoje
tem raízes nesse
tropeço estratégi-
co.”Vaez crê que,
nas últimas três
décadas, Irã e
EUA nunca esti-
veram tão próxi-
mosdeumaguer-
ra capaz de se
transformar em

conflagração regional. “É o resul-
tado previsível da estratégia de
máxima pressão exercida pela
Casa Branca, que tornou o Irã
mais beligerante.”
De acordo com Ali Mourad, a

morte do presidente egípcio, Ga-
mal AbdelNasser (1918-1970), fez
com que omovimento naciona-
lista ruísse, abrindo espaço para a
dominaçãodosEUA.ComaRevo-
lução Iraniana—e a ascensão do
aiatolá Ruhollah Khomeini—, a
frustração dos árabes ante uma
aliança do Cairo com Israel deu
lugar à esperança. “Khomeini ex-
pulsou os israelenses de Teerã e
avisou que a embaixada de Israel
seria dos palestinos. O líder pales-
tino,Yasser Arafat, foi aTeerã e re-
cebeuas chavesda representação.
Os líderes árabes abandonaram,
gradualmente, o tema palestino,
após Arafat assinar os Acordos de
Oslo.Mas, a posição iraniana so-
bre o tema nuncamudou. Por is-
so,Teerã ganha influência”, disseo
pesquisador. Ele explicou que a
Guarda Revolucionária— exérci-
to ideológico do regime— foi o
meio usado para angariar a sim-
patia dos árabes, ao resistir à pre-
sença americana no Iraque e ao
combater oEstado IslâmiconaSí-
ria e no Iraque. “Os cidadãos co-
muns do Oriente Médio creem
que o Irã as ajudou a lutarempor
causas justas”, concluiuMourad.

Moradores
da capital
iraniana
queimama
bandeira
americana:
aversão
histórica

Vocês, jovens,
devem ter certeza
de que vão
testemunhar a
morte dos
inimigos da
humanidade, ou
seja, da
degenerada
civilização
americana, e a
morte de Israel”
Aiatolá Ali Khamenei,
durante reunião com
estudantes, emmaio
passado
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