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EDITORIAL: Dois duelistas e um juiz

�Diplomacy is a game of 
chess in which the 
nations are checkmated.� 
 

Karl Kraus (1874-1936).
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CC@@rrttaass  ddooss  lleeiittoorreess  

   
O Debatedouro x Mulheres 
 
 
Antes de qualquer comentário, gostaria de dar-lhes meus sinceros parabéns!  O Debatedouro 
já faz parte da minha leitura obrigatória sobre o universo das Relações Internacionais. 
 
O motivo que me leva a escrever pode parecer fútil num primeiro momento, mas cinco 
minutos de reflexão são suficientes para que concordem comigo que mais idéias femininas 
(não feministas, que fique claro) fazem-se necessárias. 
 
O Debatedouro é um Clube dos Bolinhas! 
 
Motivem mentes femininas a participarem do jornal! 
 
Por ora é só! Sucesso. 
 
Sandra Silva 
Franca-SP 

 

 

Nota da Editoria 

Esta equipe editorial concederá ao leitor um merecido descanso de nosso periódico na próxima 
semana. Motivo: o �imperativo categórico� do Carnaval � segundo Roberto Da Matta,  
instituição genuína e tipicamente brasileira, grande culto ao festejo popular. Com o mestre, 
havemos de concordar. E diante de argumento com tamanho apelo, não há que se resistir. 
Portanto, senhores, vemo-nos novamente na segunda semana de março. Esperamos que 
possam se divertir, cada qual ao seu modo, durante esta nossa �parada de Carnaval�.  Até a 
vista! 
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Editorial 
DDooiiss  dduueelliissttaass  ee  uumm  jjuuiizz 

 
No levante da crise iraquiana, faz-se 

possível capturar três constatações principais 
emanando da opinião pública internacional, 
particularmente, em relação aos três atores 
mais visceralmente envolvidos. Para 
comprendê-las, pensemos, como me sugerira 
um amigo perspicaz, nas imagens dos 
nostálgicos filmes do Velho Oeste, donde são 
personagens, sob um sol poente, às portas de 
um velho saloon, sob as vistas de moradores 
perplexos e apostadores ganaciosos, dois 
duelistas furiosos e um juiz vacilante. Este 
último, aquele responsabilizado por contar os 
passos antes do disparo final.  

 
Partamos, de volta à ponte aérea 

Washington-Bagdá, para uma análise mais 
detida dessas constatações, sobretudo da 
terceira, sobretudo do papel do nosso 
famigerado juiz.  

 
1) O governo norte-

americano abusa de seus recursos de 
poder, da sua superioridade militar e 
de seu status hegemônico com o fito 
de impetrar o ataque ao Iraque, à 
revelia dos interesses de parte 
significativa da comunidade 
internacional, da soberania iraquiana 
e dos interesses da paz e segurança 
internacionais; 2) O governo 
iraquiano de Saddam Houssein é de 
fato um pária da comunidade de 
nações, que desrespeita as normas 
do Direito Internacional, sobretudo 
as resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e as 
convenções sobre armamentos 
químicos e biológicos, que forja 
escancaradamente resultados eleitorais de 
forma a manter Houssein indefinidamente no 
poder, que massacra populações curdas em 
seu território e que, no passado, já invadira 
territorialmente uma nação vizinha; e 3) a 
credibilidade do Direito Internacional Público e 
da ONU estará minadas em sua quase 
integralidade se uma investida ianque ao 
Iraque se der sem a prévia e necessária 
autorização do Conselho de Segurança.    

 
Quanto à primeira constatação, as 

manifestações populares em todo globo 
(notáveis e históricas as do último dia 15) 
confirmam a tendência de desmoronamento 
dos alicerces do Soft Power e da sustentação 

ideológica-hegemônica norte-
americana sob a égide 
republicana, dão o tom do 
movimento quase-global de 
anti-americanismo e canalizam 
o dolo de todos os males do 
mundo moderno para 
Washington. A contestação da 
invasão pelos membros do 
Conselho de Segurança � 
sobretudo França, Alemanha, 
Rússia e China �, dos países do 
Movimento dos Não-Alinhados e 
de inúmeras outras nações 
emblematiza o escasseamento 
do apoio diplomático aos 
Estados Unidos, contrastando com aquele 
cooptado depois de 11 de setembro.  

 
Quanto à segunda, é bastante claro 

para toda a comunidade internacional, mesmo 
para os países árabes, que o 
governo de Bagdá não é 
exatamente composto por 
pacificistas, democratas e 
amantes das normas 
internacionais. Já se Houssein 
detém mísseis que extrapolam o 
limite de 150 km - alcance 
permitido pelo Conselho de 
Segurança - e desenvolve 
armamentos de destruição em 
massa, somente o relatório 
técnico da comissão de Blix e El-
Baradei poderá dizer. Já se o 
Iraque é uma ameaça potencial à 
estabilidade do Oriente Médio e 
do globo, tempestivamente será 
atestado pelos membros do 

Conselho de Segurança.  
 
Quanto à terceira, bem, reduzir-se a 

eficácia das Nações Unidas e a validade do 
multilateralismo a um caso específico é atribuir 
a característica da patologia ao seu hospedeiro 
principal. Que não se conteste que as relações 
internacionais são regidas pelo signo da 
anarquia e que os Estados são guiados 
fundamentalmente por seus interesses 
nacionais, nem que o Direito Internacional e o 
multilateralismo permitem brechas em suas 
lógicas de funcionamento. Admitir o contrário 
é apartar-se da realidade e devanear que as 
mudanças sistêmicas pós-Muro de Berlim 
constituíram-se em verdadeiras revoluções 

 

 
 

FILIPE NASSER,  
22, é Editor-Adjunto 

de 

O Debatedouro 
 
 

filipenasser@ 
odebatedouro.com.br  

�(...) reduzir-se 
a eficácia das 

Nações Unidas e 
a validade do 

multilateralismo 
a um caso 

específico é 
atribuir a 

característica 
da patologia ao 
seu hospedeiro 

principal.� 
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para a estrutura do sistema internacional e da 
própria condição humana. Em todo o caso, 
devem-se compreender as Organizações 
Internacionais por seus esforços de articulação 
de paz, por sua capacidade de estabelecer 
normas e parâmetros de convivência 
internacional, de servir de fórum de discussões 
político-diplomáticas e como instância 
facilitadora de cooperação, mas também se 
ressalte a plenitude de sua dependência de 
seus Estados membros. E o Direito 
Internacional, diferentemente de como operam 
os sistemas jurídicos nacionais, serve à 
comunidade de nações como amparo de 
normas e valores, imprimindo elementos de 
coesão a ela. Destarte, no exame específico da 
crise iraquiana, lograremos fazer uma análise 
madura à luz do Direito Internacional, do 
multilateralismo e do desempenho da ONU, se 
pesarmos a materialização fática dos esforços 
emanados de tais fontes � vide, por exemplo, 
a comissão de inspeção de armamentos, as 
resoluções do Conselho de Segurança e os 
esforços de peacemaking do Secretário-Geral 
Koffi Annan. 

 
Para concluirmos, não há dúvidas 

quanto ao acervo de poder de que dispõem os 
Estados Unidos de Bush e que se, no limite, 
convier um ataque à Casa de Bagdá, assim 
rezará a profecia e disparará nosso cowboy. O 
ataque parece mesmo não estar condicionado 
ao aval das Nações Unidas, mas 
principalmente à capacidade/previsibilidade de 
contorno das intempéries bélico-militares que 
se encontrarão em solo iraquiano e da não-

objeção de alguns atores-chave do processo. 
Com isto, se alguém quiser precipitadamente 
sugerir que nas Relações Internacionais a 
relação de poderes continua a ditar as regras 
do jogo, não poderíamos questionar que tal 
reducionismo, embora naturalmente coibido 
por inúmeras variáveis (dentre as quais já 
sugerimos algumas), encontra um ranço de 
verdade. Mas, antes que decretemos que de 
fato as tintas das resoluções da ONU esvaem-
se, insistamos em escrever outros capítulos 
para que nelas a letra morta renasça das 
cinzas.  

 
Para tanto, observemos que a história 

da humanidade dos últimos duzentos anos, em 
pensamento e governança, é a tentativa 
sustentada de cerceamento de arbitrariedades 
e dos ímpetos egoístas-racionais contra os 
indivíduos e contra a coletividade. Na história 
das Relações Internacionais, este processo 
ganha contornos mais claros tão somente no 
século XX. Assim como, ocorrera na 
consolidação do Estado de Direito nas esferas 
nacionais, também no plano internacional a 
direção apontada é o reforço dos mecanismos 
de limitação da utilização invasiva da força. 
Portanto, antes que declaremos 
precipitadamente a falência do 
multilateralismo e do Direito Internacional, 
olhemos as Relações Internacionais e seus 
regimes de um ponto de vista histórico mais 
amplo e menos pré-conceituoso. Retornando a 
nossa fábula moderna, por entre os duelistas 
feridos e desfalecidos, caminha inconteste 
nosso juiz hesitante.   
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LLiiddeerraannççaa  ee  CCoonnttrroollee  nnaa  ppoollííttiiccaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  
  

 
George Washington, primeiro presidente 

dos Estados Unidos da América, declarou na 
conjuntura pós-guerra de independência de 
seu país que uma das chaves da prosperidade 
e liberdade estadunidenses se encontraria no 
esforço por evitar interferências nas vidas e 
nos afazeres de outras sociedades.  Tal visão 
de mundo, que poderia ser nomeada de �o 
paradigma Washington�, jaz na raiz do cíclico 
isolacionismo que marcou a política externa 
estadunidense até os estertores da Segunda 
Guerra Mundial, a partir da qual os Estados 
Unidos se projetaram decisivamente sobre o 
resto do mundo nos campos político, 
econômico, militar e ideológico/cultural.   

 
O paradigma Washington 

contrasta com outras visões de 
mundo que começaram a tomar 
corpo ideológico com a chamada 
doutrina Monroe, cujo núcleo 
duro estabelecia que a América 
Latina, a partir de então, se 
constituiria em área privilegiada 
de projeção política, econômica e 
militar dos Estados Unidos, os 
quais, eventualmente, 
produziram a continentalização 
das relações externas e da 
política exterior da maior parte 
das nações latino-americanas.  A 
doutrina Monroe teve como 
desdobramentos os chamados 
corolários Polk e Roosevelt.  Mais 
marcante, a doutrina do 
presidente Theodore Roosevelt 
estabelecia que os Estados 
Unidos lançariam mão, como 
fizeram inúmeras vezes a partir 
de então, até mesmo de recursos 
de intervenção militar para 
produzir resultados desejados 
em seu relacionamento com a 
região, que passou a ser área de sua 
expressão hegemônica exclusiva.  Todavia, o 
tempo logo traria novas feições ideológicas à 
projeção externa dos Estados Unidos. 

 
A ascensão do presidente Woodrow 

Wilson, historiador, cientista político e ex-
reitor da universidade de Princeton, à 
presidência da república estadunidense, 
imprimiu contornos messiânicos à expressão 

externa do país, resgatando a 
doutrina do destino manifesto, 
pela qual os Estados Unidos 
teriam surgido como nação a 
partir de um desígnio divino de 
que ela se tornaria líder na 
condução do mundo em direção à 
�moral e aos bons costumes� 
internacionais, ou seja, à 
salvação, podendo estes ser 
resumidos nos preceitos básicos 
do liberalismo político e 
econômico (na democracia liberal 
e no livre comércio).  O próprio Clemenceau 
chegou a afirmar, durante o processo político-

diplomático que conduziu ao 
Tratado de Versalhes de 1919, 
que era muito difícil negociar 
com um homem que se 
considerava o novo Jesus Cristo.  
Wilson viria a dar renovada 
expressão a uma percepção que 
se fizera presente na própria 
constituição dos Estados Unidos 
da América, dos congressos 
continentais aos Federalist 
Papers.   

 
A visão de política exterior 

do presidente Wilson, e as 
propostas lançadas em seus 
Quatorze Pontos, poderiam ser 
resumidas na projeção de seis 
preceitos básicos: promoção da 
democracia liberal, promoção do 
livre comércio (incluindo o livre 
tráfego pelos mares), 
constituição da Liga das Nações 
(instituição da segurança 
coletiva, em substituição ao 
equilíbrio de poder, como 
mecanismo regulador sistêmico), 
controle de armamentos, 

promoção da diplomacia aberta e pública e, 
finalmente, a projeção de uma concepção, 
ainda que inicialmente bastante limitada e não 
ostensiva, de autodeterminação dos povos 
(que, no futuro, seria expandida e conduziria 
ao processo de descolonização, cujo ápice se 
deu na década de 60 do século passado).  
Talvez infelizmente, o Congresso 
estadunidense não compartilhava das 
intenções e dos projetos externos de seu 

 

 
 

ERWIN XAVIER 
22,é colunista 
semanal de 

O Debatedouro
 

 
 

   erwinxavier@ 
odebatedouro.com.br

�Do sonho de 
liderar, os Estados 

Unidos, por 
contingências, 

condições e fatores
diversos, foram 
enredados no 
pesadelo do 

controle. Enquanto 
a sociedade 

americana não 
perceber que são 

seus medos e 
obsessões que 
alimentam o 

controle, pouco irá 
mudar no seu 

relacionamento 
com o resto do 

mundo.� 
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presidente, negando-se a ratificar o tratado 
constituinte da Sociedade das Nações, 
praticamente natimorta ao deixar de contar 
com a presença dos seus idealizadores, os 
norte-americanos. 

 
A Primeira e a Segunda Guerras 

Mundiais imprimiram, talvez indelevelmente, 
na mente dos americanos, a idéia de que, 
devido às enormes dimensões de sua 
sociedade, nos mais variados campos (ou seja, 
a seu destino), eles não poderiam se furtar a 
uma participação ativa na construção da vida 
internacional, e que sua expressão externa 
global seria, a partir de então, inevitável.  
Todavia, brevemente após a Segunda Guerra 
Mundial, o cerne ideológico da expressão 
externa estadunidense assumiu um contorno 
interventor e perigoso, também ensejado pela 
ascensão da União Soviética como potência 
militar e possivelmente econômica no cenário 
internacional, que perdura até os dias de hoje: 
a doutrina Truman.  O senador Truman, 
sucessor do presidente F. D. Roosevelt na 
Casa Branca, era um radical que quase levou 
às últimas conseqüências a recém-nascida 
Guerra Fria: Truman havia decidido lançar um 
artefato atômico sobre a Coréia do Norte, que 
em 1950 iniciou um conflito armado de 
grandes proporções e implicações ao invadir a 
Coréia do Sul.  Felizmente, o premiê britânico 
Clement Atlee foi capaz de dissuadi-lo da 
potencialmente catastrófica idéia, já que os 
russos, desde 1949, também haviam 
desenvolvido a bomba atômica.  A Guerra da 
Coréia constituiu um dos episódios de maior 
tensão e potencial destrutivo da Guerra Fria, 
talvez sendo apenas superada pela Crise dos 
Mísseis de Cuba de outubro de 1962.  Desde 
então, o vórtice diretivo e orientador da 
política externa americana tem sido, em 
oposição à liderança vislumbrada pelo 
presidente Wilson, o controle. 

 
Por controle entendo o processo, 

deliberado e consciente ou não, de vigilância e 
interferência constante nas expressões da vida 
social, política, econômica, cultural e militar 
das outras sociedades do mundob de modo a 
produzir resultados que os idealizadores destas 
políticas de ingerência considerem desejáveis 
(no caso, para a sociedade americana).  
Apesar de assumir contornos distintos com 
cada nova administração, o controle persiste, e 
freqüentemente se expressa na constituição de 
instituições, comportamentos que se 
reproduzem no tempo, geralmente alicerçados 
por crenças internalizadas, comportamentos 
estes que produzem resultados que são 
benéficos para o controlador e mantém o seu 
sujeito sob rédeas.  Sua feição mais acabada 

encontrou solo fértil na ideologia que veio a 
constituir o chamado �Estado de Segurança 
Nacional� (National Security State) nos Estados 
Unidos.  A obsessão com a, e a persistente 
busca da, segurança1 tornaram-se as 
principais razões e os principais instrumentos 
de interferência e estabelecimento de controle 
sobre instituições e fluxos de bens e serviços 
tecnológicos, militares, econômicos e 
ideológicos nos mais diversos cantos do globo.  
A conseqüência interna básica da consolidação 
do Estado de Segurança Nacional nos Estados 
Unidos (o Estado mais colossal do mundo) foi 
a criação da sociedade mais controlada do 
globo � a estadunidense, em que o controle da 
�prisão sem muros� é feito através da ideologia 
e das crenças veiculadas e promovidas através 
das instituições sociais e dos meios de 
comunicação, da constante vigilância do 
território e dos residentes, da presença ativa 
de membros das instituições policiais federais 
e de inteligência (CIA, especialmente) nas 
instituições de ensino (universidades), e, 
especialmente, do medo instigado pela Estado 
(principalmente quanto ao mundo externo aos 
Estados Unidos), o que possibilita o 
estabelecimento de controle cada vez mais 
amplo e implacável. 

 
Controle também pode ser percebido 

como sinônimo de destruição, na medida em 
que sua expressão básica é a supressão ou 
eliminação da diferença e estabelecimento de 
um padrão de comportamento que alimenta e 
favorece alguns em detrimento da maioria e 
do todo.  Se a riqueza da vida se encontra na 
experiência de suas infinitas manifestações, ou 
seja, da diferença, então se pode entender que 
o controle castra e limita a vida da 
humanidade (o que é feito através da 
destruição), de maneira que sua limitada e 
pobre expressão a mantenha sob rédeas de 
alguns que se alimentam da destruição para 
sobreviver.  O esforço para se ser o único 
(expressão final da tendência à oligopolização 
nos mais variados campos da atividade 
humana), desejo que a Microsoft, por 
exemplo, e seu presidente Bill Gates, 
claramente nutrem, é uma manifestação das 
forças da destruição (desculpem a 
terminologia aparentemente escatológica), e 
agem através do controle. 

 
A liderança, a seu turno, é a expressão 

de um talento que absolutamente nada tem a 
ver com o controle.  Assim como todos os 
talentos, ela se manifesta sem esforço, e diz 

                                                
1 Entendida, em termos tradicionais e nacionais, como a 
preservação da independência política e da integridade 
territorial de um Estado, tendo caráter essencialmente militar. 
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respeito à capacidade de aglutinar talentos de 
modo que um propósito ou sonho coletivo 
venha a se concretizar.  É somente por ser o 
que é, o melhor de si, que o líder permite que 
os seus parceiros sejam o melhor de si 
mesmos, e tal combinação de talentos produz 
a realização do sonho coletivo.  A liderança 
nada tem de controle, portanto.  O verdadeiro 
líder não pressiona ou força comportamentos 
da parte de seus associados.  Ao contrário, ele 
desperta neles o que é necessário para a 
realização da tarefa a que se dedicam.  Se ele 
os amedronta, os controla, suprime a 
expressão dos seus talentos. 

 
Os Estados Unidos, com a doutrina 

Truman e seus desdobramentos, escolheram 
controlar ao invés de liderar, intervir e 
suprimir ao invés de unir e expandir.  Essas 
escolhas profundas tiveram e têm imensos 
impactos sobre toda a vida internacional e 
planetária, atravessando temas e espaços 
físicos e psicológicos.  Eles escolheram 
colocar-se na frente de tudo e de todos, até 
mesmo da vida do grande ecossistema vivo 
que é a Terra.  Eles estão sob controle, o que 
grandemente anuvia suas percepções sobre os 
impactos destrutivos das escolhas que fazem 
em relação ao mundo e a eles mesmos.  Uma 
sociedade controlada estende o controle sobre 
as outras, conscientemente ou não, e graves 
crises, especialmente as de segurança, 
favorecem esta extensão. 

 
Na Roma antiga, ainda no período da 

República, o Senado � sua principal instituição 
� indicava magistrados para exercerem 
funções administrativas e judiciais.  A principal 
magistratura era o consulado, que incluía dois 
postos: um cônsul, o Potestas, era 
encarregado do governo civil e da aplicação da 
lei dentro dos limites de Roma; o outro, o 
cônsul Imperium, era o líder militar supremo 
fora dos confins da capital.  Com as expansões 
romanas, ocorridas principalmente após as 
Guerras Púnicas, o Senado foi gradualmente 
perdendo prerrogativas e poderes políticos, e 
as crises dela decorrentes levaram a um 
fortalecimento do poder militar e político do 
consulado, especialmente do cônsul Imperium.  
As crescentes e cada vez mais graves crises, 
chegando ao extremo da guerra civil, 
conduziram o Senado à nomeação de cônsules 
vitalícios, tendo Caio Júlio César sido o 
primeiro.  Este posto pré-imperial se 
degenerou, com o tempo e as crises, dando 
surgimento à figura do Imperator, o 
imperador, cujo poder discricionário e 
arbitrário era praticamente absoluto.  Surgia, 
então, o império romano, unidade política 
controlada a partir de um centro situado em 

Roma e que chegou a alcançar, sob Trajano, 
uma extensão que encampava territórios das 
ilhas britânicas à Palestina e África 
setentrional.  Tal exemplo nos mostra que as 
crises, especialmente as de caráter bélico, são 
o grande teste das sociedades humanas.  As 
escolhas feitas em resposta a elas geralmente 
determinam o caráter do sistema social então 
gerado ou transformado, e darão as dimensões 
dos níveis de controle a serem nele, e a partir 
dele, exercidos. 

 
A sociedade americana sofreu um duro 

golpe em 11 de setembro de 2001.  As 
respostas, dadas e esboçadas, ao ataque 
terrorista, já têm transformado o caráter da 
sociedade americana, claramente conduzindo-
a a níveis de controle sem precedentes, o que, 
por sua vez, engendra tremendo e destrutivo 
impacto sobre o resto do mundo (vide texto 
publicado por este autor na edição especial de 
O Debatedouro sobre o 11 de setembro).  No 
entanto, o império americano, cujos 
contornos, dados pela administração Bush, se 
consolidaram no pós-11 de setembro, é 
bastante distinto de seu predecessor de longa 
data, o império romano (bem mais tolerante e 
menos controlador do que o estadunidense, 
talvez porque mais limitado espacial e 
politicamente).  As legiões romanas, após as 
vitórias, pilhavam e espoliavam as regiões que 
conquistavam (era assim que os generais e os 
soldados se mantinham).  No entanto, 
ulteriormente a este momento inicial e à 
instalação de um núcleo administrativo 
provincial (a integração da sociedade local ao 
império), administrado por um pró-cônsul, a 
interferência romana na vida local se fazia 
sentir essencialmente através da cobrança de 
impostos.  A presença romana era clara, e 
reduzida a esferas limitadas da vida social 
local.   

 
O império americano, no entanto, é 

consideravelmente mais interventor e 
controlador.  Sua forte presença e seus 
desmandos transformaram em província 
sociedades inteiras, que aparentemente ainda 
retêm sua independência na forma de 
governos �autônomos� locais. Isso nos mostra 
que o controle, hoje, é muito menos visível e 
perceptível, para a maioria das pessoas, do 
que outrora.  Citem-se como exemplos as 
Filipinas, que caíram sob o jugo americano 
após a guerra hispano-americana de 1898 e 
que, tendo, por breve período dos anos 90, 
assistido à retirada da presença militar 
estadunidense do país, há pouco a recebeu de 
volta, para o desgosto da população filipina, 
que já manifestou seu repúdio por décadas de 
elevados níveis de prostituição e crimes, 
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cometidos por soldados estadunidenses, que 
até hoje permanecem impunes e que tendem 
a ressurgir; as rígidas crenças e receitas do 
ideário neoliberal sobre o livre mercado, 
ardentemente defendidas pelos Estados Unidos 
e por instituições financeiras internacionais 
que estes controlam (especialmente o FMI, 
que invariavelmente impõe reformas 
liberalizantes a países que dificilmente podem 
suportar seus efeitos humanos, considerando-
se que o colapso econômico não é uma opção 
daqueles que recorrem ao Fundo), receituário 
cuja consistência e relevância são contestadas 
pela experiência histórica especialmente dos 
países do chamado segundo ciclo de 
industrialização, como Japão e Alemanha, que 
praticaram o protecionismo e o 
intervencionismo em suas economias, mas não 
tanto quanto os próprios Estados Unidos.  A 
América Latina, por sua vez, conta inúmeros 
outros casos de ingerência militar e fomento 
de regimes ditatoriais na região, de Granada e 
Panamá ao Chile e ao Brasil.  Além disso, o 
nível de presença militar, de chantagem 
político-econômica e de vigilância americana 
em todo o globo não encontra precedentes em 
qualquer outro tempo de nossa história. 

 
Do sonho de liderar, os Estados Unidos, 

por contingências, condições e fatores 

diversos, foram enredados no pesadelo do 
controle. Enquanto a sociedade americana não 
perceber que são seus medos e obsessões que 
alimentam o controle, pouco irá mudar no seu 
relacionamento com o resto do mundo.  A 
cada escolha que fazemos, concretiza-se uma 
possibilidade, dentre infinitas outras, como 
realidade; no entanto, essa nova realidade 
tem à frente de si um conjunto infinito de 
novas possibilidades. As realidades que 
experimentamos são por nós criadas através 
de nossas escolhas.  Enquanto não abdicarmos 
do controle, não deixaremos de ser 
controlados.  O teste apresentado à sociedade 
americana foi grande, e suas respostas 
(escolhas) engendraram um quadro de 
terríveis perspectivas para a sociedade 
mundial.  Entretanto, novas possibilidades 
surgem a cada passo.  Só podemos contribuir 
com nossas pequenas, mas melhores, 
escolhas, individualmente, para que escolhas 
maiores e melhores sejam feitas no nível das 
sociedades e do mundo, em direção ao sonho 
de uma humanidade unida, próspera e 
pacífica.  Podemos, ademais, esperar, se não 
que acordem do pesadelo, que os Estados 
Unidos percebam que somos parte de uma só 
Terra, uma só vida. 
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OOss  hhooddiieerrnnooss  ddeevvaanneeiiooss
ddaa  ppoollííttiiccaa  aarrggeennttiinnaa    
 
 

 
Marcada para abril deste 

ano, a eleição presidencial 
argentina tem sido caracterizada, 
até o presente momento, 
principalmente pelo fato de que 
parece não haver alternativas 
sólidas à hodierna situação 
política argentina. Em suma, a 
Argentina parece estar passando 
por um grave momento de crise 
política. 

 
 A União Cívica 
Radical (UCR) � grande 

partido cujas origens remontam à 
incipiente classe média argentina  do 
final do século XIX � tem passado por 
uma de suas piores crises internas. Sua 
eleição interna para decidir o candidato 
radical à presidência terminou em um 
vergonhoso escândalo, com os pré-
candidatos Rodolfo Terragno e 
Leopoldo Moreau se acusando 
mutuamente de fraude, com a renúncia 
de Angel Rozas � presidente do Comitê 
Nacional � e com todo este assunto 
parando nas mãos da justiça eleitoral 
argentina. Somente uma profunda 
renovação de seus quadros dirigentes 
poderá salvar a UCR de uma lenta e 
agonizante extinção. 
 
 Os peronistas, por sua vez, se 
encontram divididos em numerosos clãs e 
presos ao que restou daqueles que foram, 
historicamente, seus interesses e privilégios: 
apropriação ilícita dos recursos estatais, 
subornos e propinas, etc. Não obstante, o 
sistema clientelista, que é a base de 
sustentação de todo populismo e, 
conseqüentemente, do peronismo, entrou em 
crise graças ao próprio peronismo, i.e., às 
crises econômica e financeira precipitadas 
pelas reformas neoliberais promovidas pelo 
governo Menem (1989/1999). 
 
 Por fim, temos a esquerda argentina, 
que segue fragmentada e �indiferente� às 
manifestações de parte da sociedade civil 
argentina que clama por sua unificação em 
torno de projeto único. Apesar dos clamores, a 
esquerda segue de forma negligente com 
relação a esta incomparável oportunidade 

histórica. Em suma, podemos afirmar, 
seguindo Carlos Gabetta, que o radicalismo 
agoniza, o peronismo titubeia e a esquerda 
não se define. 
 
 Tamanha incerteza no cenário político 
argentino parece ser, dentre outros fatores, a 
conseqüência da ausência de uma geração 
inteira de intelectuais (principalmente os 
orgânicos) mortos pela ditadura militar 
(1976/1983) e da fadiga, asco e indiferença 
que marcam a relação do eleitorado com os 

tradicionais dirigentes da política 
argentina desde que se 
restabeleceu a democracia. 
 
 A conseqüência de tal 
crise política não poderia ser 
outra: segundo as últimas 
pesquisas eleitorais, os quatro 
primeiros candidatos à 
presidência � Néstor Kirchner, 
Carlos Menem, Elisa Carrió y 
Adolfo Rodríguez Saá � se 
encontram praticamente na 
mesma situação em que se 
encontravam no final do ano 
passado: empatados 
tecnicamente, com a diferença 
do primeiro colocado para o 
quarto variando de 2 a 3 pontos 

percentuais. 
 
 Faz-se deveras oportuno, neste ponto, 
reportarmo-nos a Gramsci, quando este afirma 
que �num determinado momento da sua vida 
histórica, os grupos sociais se afastam dos 
seus partidos tradicionais, isto é, os partidos 
tradicionais (...) não são mais reconhecidos 
como expressão própria da sua classe ou 
fração de classe. Quando se verificam estas 
crises, a situação imediata torna-se delicada e 
perigosa, pois abre-se o campo às soluções de 
força, à atividade de poderes ocultos, 
representados pelos homens providenciais ou 
carismáticos. (...) Fala-se de �crise de 
autoridade�, mas, na realidade, o que se 
verifica é a crise de hegemonia, ou crise do 
Estado no seu conjunto�. 
 
 Sabido é que a crise argentina é 
econômica, financeira, institucional, política, 
social e moral. Em suma, global. Contra isso, 
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não há argumentos. Não obstante, nota-se 
que seu ponto nevrálgico é político. No tocante 
aos partidos políticos argentinos, vemos que 
eles não souberam adaptar-se às novas 
tarefas e às novas épocas que se 
apresentaram perante eles, contribuindo, 
assim, para o agravamento da supracitada 
crise e a falta de perspectiva imediata de 
superação da mesma. 
  

 Resta-nos, agora, esperar por uma 
maior definição, principalmente no tocante ao 
cenário político argentino. No tocante à 
sociedade civil, de acordo com Gabetta, apesar 
de estar enfrentando uma crise de proporções 
homéricas, a população argentina tem se 
apresentado bastante combativa e sensata, o 
que nos leva a enxergar uma luz, mesmo que 
opaca, no fim do túnel. Mas isto, como já foi 
dito anteriormente, só o tempo dirá. 
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AA  SSaallssiinnhhaa  ee  aa  ccoonnddiiççããoo  
hhuummaannaa::  
CCoonnssiiddeerraaççõõeess  ssoobbrree  oo  mmuunnddoo  mmooddeerrnnoo  oouu    

��GGuueerrrraa  àà  vviissttaa��  

  
  

Ao pensarmos em 
guerra e no seu surgimento, 
temos que voltar à própria 
origem do ser humano. Ou 
mesmo antes, levando-se em 
conta que a violência e a 
necessidade de imposição 
pela força já estão presentes, 
instintivamente, nos animais. 
Thomas Hobbes, já no século 
XVII, descrevia o chamado 
�estado de natureza� do 

homem, animalesco e primitivo, caracterizado 
pela guerra de todos contra todos. 
 

No exemplo hobbesiano, a 
paz, ou melhor, a ausência de uma 
guerra permanente, dar-se-ia a 
partir do momento em que os 
homens elegessem uma autoridade 
absoluta � o Leviatã �, cujo poder 
acima da lei seria capaz de instituir 
e manter a segurança coletiva. 
Ainda com a suposta pacificação 
interna, no entanto, as relações 
entre Estados (que nos idos do 
século dezessete não eram tão 
cordiais) nunca encontraram um 
mediador supremo. Alguns séculos 
mais tarde, depois de duas 
estrondosas manifestações da 
crueza e bestialidade humana, a 
Carta das Nações Unidas veio 
simbolizar um contrato social 
maior, colocando a ONU como um 
Leviatã universal que, até hoje, 
não cumpriu devidamente o seu 
papel. 
 

Não é minha intenção, no 
entanto, tecer críticas às Nações 
Unidas ou divagar sobre o contratualismo de 
Hobbes. A questão é mostrar o quanto o 
pensamento humano simplesmente não 
evoluiu desde que o teórico inglês exaltou a 
necessidade do Leviatã, ou mesmo desde que 
a humanidade se encontrava em seu estágio 
mais básico, rudimentar. E uma das provas 
mais cabais dessa percepção é o chamado 
�conflito da salsinha�, travado entre Marrocos 
e Espanha em julho de 2002. A situação da 

ilha de Perejil (salsinha, em espanhol), ou Leila 
(noite, para os marroquinos), situada a 
duzentos metros do continente africano, é a 
metonímia perfeita para descrevermos alguns 
dos maiores embates do mundo 
contemporâneo: oriente x ocidente, 
cristianismo x islamismo, colonizado x 
colonizador, entre outras querelas. E é o 
exemplo perfeito para se notar o alcance por 
vezes restrito do pensamento humano. 
 

Em um artigo de agosto do ano 
passado, o jornalista Hélio Schwartsman 

brilhantemente constatava: 
�Guerras são sempre 
estúpidas, mas o conflito que 
quase estourou entre Espanha 
e Marrocos há poucas semanas 
supera todos os demais no 
quesito insensatez�. De fato, o 
que houve nas proximidades 
do estreito de Gibraltar é, no 
mínimo, risível. A ilhota de 
Perejil-Leila, do tamanho de 
três campos de futebol e lar de 
algumas dúzias de cabras (e, 
vale notar, nenhum humano) 
sempre esteve longe de se 
assemelhar a um palco de 
guerra, pelo próprio ar bucólico 
que a define. 
 

O cenário bem próprio 
dos poetas árcades, no 
entanto, tornou-se uma 
ameaça iminente à imperial 
Espanha quando, no dia 11 de 
julho daquele ano, doze 
militares marroquinos 
invadiram ferozmente a ilha e 
hastearam a bandeira do 

pentagrama verde e fundo vermelho em seu 
chão rochoso. Foi o suficiente para que Perejil, 
agora mais Leila que nunca, conquistasse lugar 
nas manchetes dos jornais de todo o mundo. 
Por pouco tempo, é verdade: menos de uma 
semana depois, em uma manobra militar 
jamais vista desde os tempos da �invencível 
armada�, a Espanha enviou o impressionante 
contingente de 28 militares, armados até os 
dentes, divididos em cinco helicópteros e 
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apoiados por três navios de guerra para 
garantir a soberania da salsinha, que vive há 
mais de três séculos sob a égide hispânica. E 
não encontrou resistência dos militares do 
Magreb, cujo papel simbólico não era, de fato, 
resistir � mas sim mostrar que quinhentos 
anos de história não foram capazes de apagar 
alguns atritos típicos de uma descolonização 
mal-resolvida. 
 

Uma digressão, neste momento, faz-
se necessária e oportuna. Exatamente vinte 
anos antes do incidente (que sequer atingiu 
status de conflito) da ilhota do Mediterrâneo, 
em 1982, a primeira-ministra britânica 
Margaret Thatcher enviava dez mil soldados de 
infantaria e centenas de máquinas de guerra, 
dentre as quais quatro submarinos nucleares, 
para uma outra ilhota � várias ilhotas, melhor 
dizendo: as Falklands, ou, seguindo a tradição 
de duas denominações para um mesmo lugar, 
as Malvinas. Pouco tempo antes, 
aproximadamente dez mil militares argentinos 
procuravam conquistar a soberania daquele 
território gelado, em nome de uma ditadura 
atrapalhada que buscava a aprovação popular, 
dando origem a uma ação militar britânica 
considerada, por muitos, drástica. A guerra 
britânico-argentina mostrou-se uma batalha 
da salsinha ampliada, mais dramática, mais 
demorada e igualmente risível e lamentável. 
Seja por não ter uma razão real de ser, a não 
ser a necessidade de afirmação, seja por 
mostrar, novamente, que a bestialidade 
humana não tem pátria e é atemporal. 
 

E a disputa por Perejil-Leila, em sua 
falta de propósito, muito me lembra a grande 
guerra pela qual passamos atualmente: a 
investida contra o terrorismo, materializada na 
quase segunda Guerra do Golfo, através da 
qual Bush Jr. quer completar os passos do pai, 
depondo Saddam Hussein e ganhando, de 
quebra, alguma hegemonia sobre o petróleo 
da região. Podemos considerar a iminente 
batalha EUA x Iraque como algo até mais 
carente de razão, uma vez que não há nada 
atualmente que justifique uma invasão do 
território iraquiano, nem mesmo uma desculpa 
baseada nas idéias realistas do �dilema da 
segurança� (afinal, onde estão as armas?) ou 
da �racionalidade do Estado�, na incansável 
busca por recursos escassos. 
 

Quando penso nas atuais relações 
entre os Estados Unidos e o resto do mundo, 
mais notadamente na postura dos EUA quanto 
ao mundo árabe e ao Iraque, duas coisas me 
vêm em mente: a primeira é algo kármico, 
que remonta à época das Cruzadas e, como a 
Espanha sobre Perejil, relaciona-se com a 

reivindicação de algo que sirva pra impor o 
status de dominação, nada além disso. Os 
estadunidenses querem o Oriente Médio e o 
Islã numa condição de subjugo, como que num 
fetiche sádico que visa, entre outras coisas, ao 
monopólio do poder mundial e à 
desestabilização da chamada �sociedade 
internacional�. O que os EUA pretendem com a 
�colonização� do Iraque é a revanche contra 
um ato realizado por meia dúzia de 
muçulmanos terroristas em busca de honra e, 
quem sabe, do fim do leviatanismo pregado 
por George Walker Bush e seus antecessores. 
 

A segunda coisa que a conduta atual 
dos Estados Unidos sugere é a incessante 
busca pela aprovação. Já não é novidade que o 
atual presidente da mais poderosa nação 
capitalista da Terra não foi eleito, a rigor, pela 
maioria da população do país. E agora o 
governo estadunidense adota um discurso 
bélico-nacionalista para cativar os fellow 
americans, ajudado pelo 11 de Setembro e 
pelas tensões ad hoc no Oriente Médio. E 
quando o assunto é belicosidade, o ser 
humano mostra-se, mais uma vez, repetitivo: 
da mesma forma que Bush ganhou de seu 
povo passe livre para brincar na península 
arábica, na história da salsinha o Reino da 
Espanha teve 75% de aprovação popular na 
intervenção militar pela retomada da ilha. Em 
se tratando de apreço internacional, no 
entanto, a situação é um pouco diferente: 
enquanto os EUA contam com o apoio cada 
vez mais hesitante do Reino Unido e forte 
oposição de praticamente todo o resto do 
mundo, a Espanha recebeu suporte 
incondicional dos dezenove países que 
compõem a OTAN (para, quem sabe, mandar 
auxílio militar aos 28 espanhóis que foram 
expulsar os marroquinos). Nem tudo é 
perfeito. Ainda assim, a nova Guerra do Golfo 
também é uma salsinha em grande escala, 
seja no pensamento nacionalista, seja no viés 
beligerante e imperialista, seja na falta de 
razão de ser. A grande diferença é que, 
provavelmente, o papel do povo iraquiano e de 
Saddam Hussein, diferentemente dos 12 
marroquinos em Leila, seja de resistir. E, 
eventualmente, de explodir alguns prédios ou 
se valer de armas químicas e nucleares, se 
tudo der errado. 
 

E, no final das contas, viva a salsinha. 
Não só por unir os povos através da culinária 
universal, mas também por nos lembrar, vez 
por outra, de que o ser humano está longe de 
sair de seu estado natural e partir para algo 
diferente, menos megalomaníaco, menos 
repetitivo e mais condizente com a evolução 
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1. Guerra Das Estrelas. Episódio I 
 

Há muito, muito tempo que num 
território por nós conhecido como Europa, um 
inimigo tem tentado impor-se à nossa 
civilização: o Império Turco-Otomano. 

 
Durante mais de novecentos anos, a 

Sublime Porta constitui uma ameaça 
fundamental para as nações da Europa 
Ocidental e Oriental. A atual Turquia, que 
ocupa o território do 
Império Romano do 
Oriente, de cultura 
essencialmente helênica, é 
herdeira de um Império 
Turco-Muçulmano que 
desde os primórdios do 
tempo ameaçou na sua 
liberdade e até na sua 
sobrevivência os povos 
europeus. 

 
Como explica 

Fernand Braudel, a Europa 
foi de fato estrangulada 
pela conquista otomana do 
Mar Negro, Caúcaso, dos 
Bálcãs e do Egito. O 
continente europeu foi, 
então, dilacerado em dois, 
face à segregação religiosa 
entre católicos protestantes 
e ortodoxos. 

 
No apogeu do 

poderio do Império 
Otomano na Europa, esta 
se encontra encurralada no 
seu reduto peninsular, o 
que levará portugueses, 
espanhóis, holandeses e 
ingleses a voltarem-se para 
os mares e oceanos, 
contornando deste modo o �ferrolho� turco. 

 
Devido ao conflito interno intra-

europeu entre potências marítimas e 
potências continentais, e tendo como pano de 
fundo os objetivos econômicos a prosseguir, 
os povos anglo-saxônicos favoreceram a 
Turquia, ontem para proteger a �rota da 

seda�, hoje a �rota do petróleo�, 
fazendo tábua rasa dos interesses 
estratégicos de longo prazo da 
Europa. 

 
Só em 1919, Mustapha 

Kemal (Ataturk), verdadeiro Luke 
Skywalker turco, tentou 
realmente fazer da Turquia um 
Estado europeu laico 
desislamizado e ocidentalizado, 

adaptando o alfabeto latino 
e abolindo o califado. 

 
Mas nem assim o 

kemalismo abandonou a 
política de purificação 
étnica... 

 
2. O Império Contra-

Ataca 
 

Conforme reconhece 
Bernard Lewis (in Le Retour 
de L´Islam), �... a palavra 
turco é, segundo uma 
convenção vulgarmente 
admitida, aplicada somente 
aos muçulmanos. Se o 
residente não muçulmano 
não é tido por turco, o 
emigrante não turco mas 
muçulmano, quer venha das 
antigas províncias do 
Império Otomano ou doutro 
sítio , adquire uma 
identidade turca.� 

 
Formando a base 

ideológica do regime turco, 
após a proclamação da 
República por Ataturk, o 
pan-turquismo é 
normalmente laico. 

Contudo, a Turquia ficou sempre islâmica, 
nomeadamente na província e na Anatólia. 

 
Ancara utiliza de forma recorrente a 

função identitária muçulmana, no Caúcaso, 
em Chipre e nos Bálcãs, a fim de conservar 
uma influência cultural e afetiva no seio das 
suas antigas regiões, mantendo em nível 
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�(...) concedendo a 
nacionalidade turca às 
diversas populações 

turcófonas da ex-URSS, 
e tendo-se Istambul 
transformado numa 
placa giratória de 

emigração, a admissão 
de Ancara equivaleria a 
abrir as portas da União 

à maioria das 
populações muçulmanas 

do Cáucaso, da Ásia 
Central e do Médio 

Oriente. Assim, para 
além dos 65 milhões de 

turcos actuais, serão 
perto de mais 100 

milhões de turcófonos 
da Ásia Central, em 
breve naturalizados 

turcos, que baterão à 
porta das capitais 

européias.� 
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oficial uma forma cada vez mais flexível de 
laicismo na Turquia. Ser rigoroso é, pois, 
reconhecer que a Turquia se destacou como 
um dos pólos de reislamização do Mundo, 
particularmente na Eurásia. 

 
A esta conclusão já havia chegado 

Fabrizio Velminio (in �Dal Turan all�Eurasia�), 
que constatou que após a queda do Império 
Soviético, �...o Estado Turco (...) tentou 
implantar na Ásia Central uma série de 
estruturas religiosas vocacionadas para 
associar o Islã pós soviético ao espaço turco.� 

 
Na sua obra, Antoine Sleir (in � Les 

Reseaux d�Allah�) confirma a existência de 
uma tradição islâmica radical turca. Segundo 
este orientalista, as redes islâmicas turcas 
servem quase sempre aos interesses da 
política externa de Ancara no quadro de uma 
estratégia pan-turca e �neo-otomana�. 

 
Talvez por isso os chefes de estado e 

de governo que se sucederam desde 1985 na 
Turquia tiveram de assentar a sua 
legitimidade no nacionalismo pan-turco e na 
�reislamização� em profundidade do país. 

 
3. Estrela da Morte (�Guerra ao 

Terrorismo�) 
 

Sob as insígnias da �Guerra ao 
Terrorismo� (verdadeira �Estrela da Morte �do 
�Dark side of the force�) têm sido 
branqueados passados terroristas.Ainda se 
lembram dos �lobos cinzentos�? 

 
Ao lado daquilo a que os americanos 

chamam islamismo moderado, existe 
igualmente na Turquia um islamismo ativista 
e terrorista. Pequenos grupos armados, tais 
como o IBDA � C (Frente de combatentes do 
Grande Oriente Islâmico) singularizam-se 
pela reivindicação de vários atentados 
mortíferos contra a minoria alévi, com 
destaque aos perpetuados em 1993 
(massacre de Sivas na Anatólia Central). 

 
A situação política em Ancara está 

longe de ser tranquilizadora, onde os 
governos de coligação de ultra-nacionalistas 
pan-turcos de esquerda e de direita aceitam 
coabitar em nome do �interesse nacional�. 

 
Por detrás da imagem aparentemente 

�pró-ocidental� de alguns governantes, 
escondem-se a organização de ações bélicas, 
como a  invasão da parte Norte da ilha de 
Chipre em 1974. Foram igualmente os �lobos 
cinzentos� ultranacionalistas, conhecidos 
pelos seus atos terroristas, que acederam ao 

poder em 18 de Abril de 1999, sob as cores 
do Partido da Ação Nacionalista (MHP). 

 
Os �lobos cinzentos� forneceram, na 

mesma altura, os maiores batalhões de 
voluntários para constituir os esquadrões da 
morte que orquestraram terríveis campanhas 
de extermínio e repressão no Curdistão. Os 
�lobos� são decididamente pan-turquistas e 
partidários de um espaço turcófono �dos 
Bálcãs ao Baical�. 

 
Desde o início dos anos 90, os 

principais temas de mobilização �patriótica� 
deste movimento foram o denegrir da Europa 
(�Clube Cristão�), a apologia do pan-
turquismo, a denúncia dos �seccionistas� das 
minorias curdas e alévis e a reislamização da 
sociedade. 

 
Célebre ficou a caça aos curdos, que 

sacudiu o país no Outono de 1998, pouco 
tempo após a declaração de Itália que não 
entregaria a Ancara (o que posteriormente 
acabou por fazer...) o líder curdo Abdullah o 
Calan, chefe do PKK. 

 
A concluir, os �lobos cinzentos� têm 

uma dimensão mafiosa incontestável, que se 
estende desde a Turquia à Albânia, em 
particular nas vertentes de narcotráfico, 
armamento e carne humana. 

 
4. Guerra Das Estrelas � Episódio II 

(Um Cavalo de Tróia Na Europa) 
 

Para Ancara, a guerra da OTAN no Kosovo, 
na qual participou, criou condições favoráveis 
para a expansão do pan-turquismo na Europa 
Meridional, propósito encorajado desde a 
queda da União Soviética por Washington por 
razões estratégicas. 

 
O pan-turquismo na sua forma 

moderna, e num enquadramento pós-guerra 
fria, reivindica a criação de um Estado único 
de que Ancara seria o centro; a Turquia 
estender-se-ia desde o Mar Adriático até a 
China. 

 
Segundo Zbigniev Brzezinski, a 

�América deveria aproveitar a sua influência 
na Europa para apoiar a eventual adesão da 
Turquia no seio da União Européia, e fazer 
ponto de honra em tratá-la como um Estado 
Europeu(...)�. 

 
Do exposto, emergem as principais 

razões que levam Washington a exercer 
pressões sobre Bruxelas para que a União 
admita no seu seio a Turquia; em primeiro 
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lugar, o papel chave da Turquia no processo 
de Ocidentalização e de controle, por conta 
dos Estados Unidos, das nações turcófonas e 
muçulmanas da ex-URSS, detentoras de 
importantes reservas de hidrocarburantes e 
zonas de passagem de futuros oleodutos e 
gasodutos. Em segundo lugar, a Turquia- 
segundo Brzezinski um �estado axial�- 
constitui mais do que nunca, desde a guerra 
do Golfo e da ex-Iugoslávia, o pilar Sul da 
OTAN, peça angular da Organização Atlântica 
desde o Mediterrâneo até as fronteiras da 
China, passando pelo Médio Oriente e pelas 
da Rússia. Não sendo a Arábia Saudita um 
�estado axial�, sendo Israel estrategicamente 
menos útil, e não estando (ainda) o Irã 
fidelizado, a Turquia surge como o aliado 
privilegiado em termos geo-estratégicos dos 
EUA. 

 
Como consequência direta da guerra 

do Kosovo e do fortalecimento da hegemonia 
americana e da OTAN na Europa, os Quinze 
reconheceram oficialmente, por ocasião da 
Cimeira Europeia de Helsínquia, em 10-13 de 
Dezembro de 1999, a candidatura da Turquia 
à entrada na União Européia, tendo Ancara 
desde então o estatuto de candidato oficial à 
adesão. 

 
Caso a U.E. persistisse em recusar a 

candidatura turca (como o tinha feito desde 
1963), Ancara teria argüido a ameaça de veto 
à entrada dos PECO (Países da Europa 
Central e Oriental) na OTAN para �convencer� 
os Europeus, embaraçados, a aceitá-la... 

 
São, portanto, razões políticas e 

filosóficas, nascidas de concepções 
mundialistas e atlântistas anglo-saxônicas, 
inscritas na carta da OTAN e contidas no 
espírito da OMC e AMI( organizações 
desacreditadas desde o revés de Seattle em 
finais de 1999), que justificam a aceitação, 
pelos Europeus- sob pressões americanas- da 
candidatura. 

 
Contudo, esta estratégia de 

imposição da Turquia na U.E. não dissimula o 
duplo interesse dos seus proponentes. Todos 
reconhecem que o pedido de adesão turco é 
motivado por interesses econômicos e 
estratégicos, associados à �heterogeneização� 
do espaço geocivilizacional europeu. Em caso 
nenhum a Turquia, cuja cultura, origem 
demográfica e religião não são européias, se 
identifica com a história européia, sobretudo 
depois da queda do Muro de Berlim, que 
permitiu a Ancara implantar-se nas 
Repúblicas da ex-URSS, hoje independentes. 

 

Se a Turquia entrar um dia na U.E., é 
principalmente porque os Estados Unidos, 
através da OTAN, contam estender a sua 
influência e a sua hegemonia na Eurásia. 
  

Do ponto de vista turco, a sua 
entrada para a U.E. nada mais representa 
que a possibilidade de reconquistar as sua 
possessões perdidas no início do Séc. XX. 
  

Podemos indagar-nos se os 
responsáveis pela Autoridade Comunitária 
estão conscientes de que, ao aceitarem a 
candidatura turca, assinaram, 
provavelmente, através deste ato 
geopoliticamente incoerente, a sentença de 
morte civilizacional e estratégica da U.E. 
  

O consumar da adesão da Turquia será 
admitir um verdadeiro �Cavalo de Tróia� no 
seio da União, que a irá corroer por dentro, 
conforme nos conta a lenda. 
 
5. O regresso do Espírito Jedi  

 
Apesar do fato de a Turquia fazer 

parte da OTAN, da OSCE e do Conselho da 
Europa, os Estados Europeus não têm 
interesse nenhum em integrar no seu seio um 
Estado que contará dentro de alguns decênios 
com mais de 100 milhões de muçulmanos. 

 
No que se refere ao argumento 

comercial, esse é pouco convincente na 
medida em que a Turquia já se beneficia do 
estatuto de país associado à U.E., que 
permite as trocas sem entraves de ambas as 
partes. 

 
No que se refere aos valores 

ocidentais com os quais se identifica a União 
(laicismo, direitos do Homem, mundialismo, 
democracia, respeito pelas minorias,...) é 
notório que Ancara não os respeita. De resto, 
na Cimeira de Helsínquia foram enunciados 
vários pontos em que a Turquia não cumpre 
os critérios de Copenhague (1993). 

 
Além disso, genocídio Arménio 

perpetuado pela Turquia e não reconhecido 
por Ancara faz a plena separação de águas 
entre as diferentes concepções de justiça. 

 
Tendo sido reconhecido o genocídio 

pelo Parlamento Europeu (1991) e votado um 
projeto de lei no Parlamento Francês (1998), 
esta proposta foi rejeitada pelo senado norte 
americano(1992) e provocou histeria coletiva 
na Turquia. 
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Conforme definiu Huntington, a 

entrada da Turquia na U.E. representa um 
�choque de civilizações�. 

 
É pelo exposto evidente que Ancara, 

hoje, não partilha os valores democráticos, 
liberais e universalistas da Europa dos Quinze 
(verdadeiro espírito Jedi da nossa época). 

 
Ao invés, as classes dirigentes turcas 

prosseguem uma política expansionista 
comparável à dos nacional-socialistas 
germânicos. Baseados na sua filosofia de 
espaço vital, em nome de uma forma racista 
e étnica de nacionalismo, promovem a 
eliminação (por turquização ou a morte), até 
a purificação das minorias religiosas (cristão 
e alévis) e étnicas autóctones (gregas, 
curdos, alévis, etc), apesar de estas estarem 
instaladas na Turquia muito antes dos 
primeiros invasores turco-mongóis. 
Desprovida de tradição democrática, 
escarnecendo o valor da vida humana, a 
nação turca contemporânea passou 
sucessivamente da teocracia califal ao ultra-
nacionalismo e ao regime militar semi-
ditatorial. 

 
6. A Batalha dos Clones 

 
A economia turca é instável, a sua taxa 

de inflação, ainda que decrescente, situa-se 
quase sempre próxima dos 3 dígitos. A sua 
população é pouco escolarizada e 
majoritariamente rural. 

 
O seu PIB per capita (2000) é de 

6.350 Dólares, contra 25.200 em França e 
21.100 na Bélgica. Deste modo, a Turquia 
encontra-se nitidamente mais atrasada que 
qualquer país do antigo bloco de Leste.  

 
Porém, o fenômeno de submersão 

demográfica (verdadeira Batalha dos Clones) 
é o principal factor a reter da economia turca. 

 
Sendo um país com cerca de 65 

milhões de habitantes, em 2000, detém uma 
demografia galopante (aumento de 25 
milhões de habitantes em menos de 25 
anos). Sabendo-se que os salários e 
benefícios sociais oferecidos pelos outros 
países da U.E. constituem uma formidável 
lufada de ar, é muito provável que milhões de 
trabalhadores turcos procurem estabelecer-se 
no Oeste, graças à livre circulação de 
pessoas. Esta mão-de-obra sub-qualificada e 
barata pode fazer cair drasticamente os 
salários base, provocar um aumento do 
desemprego e arruinar progressivamente as 
seguranças sociais dos diversos países. 

 
Para mais, concedendo a Turquia a 

nacionalidade turca com bastante facilidade 
às diversas populações turcófonas da ex-
URSS, e tendo-se Istambul transformado 
numa placa giratória de emigração, a 
admissão de Ancara equivaleria a abrir as 
portas da União à maioria das populações 
muçulmanas do Cáucaso, da Ásia Central e 
do Médio Oriente. 

 
Assim, para além dos 65 milhões de 

turcos actuais, serão perto de mais 100 
milhões de turcófonos da Ásia Central, em 
breve naturalizados turcos, que baterão à 
porta das capitais européias. 

 
7. Conclusão: De Lord Vader a Obi 

Owan 
 
Tal como na saga de George Lucas, 

também nesta novela turca nós já prevemos 
o fim. Seguindo o exemplo de G. Bush Sênior 
(Lord Vader dos tempos modernos), 
G.W.Bush (geração Obi Owan) não resistirá à 
tentação das �forças malévolas� (leia-se �Eixo 
do Mal�) e deverá promover uma nova 
�Tempestade do Deserto�. 

 
A Turquia, como vizinho do inimigo e 

país aliado do vencedor antecipado, irá tentar 
impor-se como potência regional, tanto no 
plano militar � reforço da sua importância 
geoestratégica na OTAN - como econômico-
político, mediante a pressão para a adesão à 
U.E. � como aquela a que já se assiste, de 
resto. 

 
Os EUA extrairão uma tripla vitória, 

controle das reservas petrolíferas do Iraque, 
controle do trajeto dos oleodutos e 
gaseodutos e enfraquecimento da U.E. com a 
introdução no seu seio de um �Novo Cavalo 
de Tróia�. 

 
A U.E. tal como o Iraque são os 

derrotados, face à perda do controle dos 
abastecimentos energéticos e lenta corrosão 
do sistema político de suporte. 

 
A batalhe segue dentro em breve... e 

que a Força esteja conosco ! 
 

 

Aos Meus Filhos Iuri e Martim 
 

Bate o Relógio Sem Parar, 
Qual Coração a Balbuciar 
Ali Estás Tu a Sofrer 
Esperando Tua Hora Para Morrer 
 

Yuri Martin 
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