
Trump no Médio-Oriente 

 

 
Trump começou na Arábia Saudita a sua primeira 

digressão internacional, tendo-se em seguida deslocado a Israel. 

Esta série de visitas diplomáticas ocorre num momento em que as 
revelações sobre ligações entre Trump e a Rússia se sucedem a um 

ritmo desenfreado. 

Dando continuidade à política dos EUA desde há dezenas de anos, 
Trump foi à Arábia Saudita para concluir um contrato de venda de 

material bélico de mais de 100 mil milhões de dólares (1). 

Actualmente, este potentado petrolífero está empenhado 
numa guerra devastadora no Iémen, que se encaixa de forma clara 

na estratégia militar tanto de Obama como de Trump – a qual consiste em deixar às potências regionais a tarefa de 

manter a estabilidade na sua região. Neste dispositivo, a Arábia Saudita tem a tarefa de assegurar – por todos os meios 
ao seu alcance – a extracção de petróleo no Golfo Pérsico, a qual permite lucros fantásticos às grandes empresas 

petrolíferas dos EUA. 

Esta visita dá a Trump uma breve pausa na revelação dos sucessivos escândalos em que aparece envolvido. O 
mais recente, após a destituição do Director do FBI: os jornais americanos revelaram o conteúdo da sua conversa com 

o chefe da diplomacia russa, Lavrov. Em particular, Trump comunicou-lhe informações “classificadas” que tinham 

sido fornecidas pelos Serviços Secretos israelitas, sem ter avisado previamente Israel. Mesmo que Trump tivesse esse 

direito face às leis dos EUA, isso constitui mais um elemento que aprofunda a crise da sua Administração.  

Trump também terá comunicado a Lavrov que o despedimento de Comey – Director do FBI que ele qualificou 

como sendo um «tarado» – «aliviaria a pressão inútil que diminuía a capacidade dos EUA em discutir e negociar 

com a Rússia», nomeadamente sobre as questões da Síria e da Ucrânia. 

No seguimento destas últimas revelações, o ministro-adjunto da Justiça decidiu nomear um Procurador 

especial encarregue de organizar um inquérito sobre as ligações entre Trump e a Rússia de Putin. Note-se que esse 

ministro se recusou a coordenar tal inquérito… pois ele próprio está implicado nessas ligações. 

Note-se, também, que o Procurador indigitado, Robert Mueller, é o antigo Director do FBI. A crise política 

aprofunda-se nos EUA. 

Devan Sohier 

 

 

(1) A Arábia Saudita tinha, em 2016, o terceiro maior orçamento militar do mundo, consagrando-lhe 13% do seu 

PIB. Esta compra astronómica equivale a 89 mil milhões de euros, ou seja cerca de metade do PIB anual de 

Portugal!  

 

 

 

 

 

 



Irão: Após a eleição de Rohani 

os mercados financeiros esperam «reformas estruturais» 

 

Arábia Saudita e Irão têm uma posição estratégica no Médio-Oriente. 

O novo Presidente francês Macron e a União Europeia acabam de felicitar Hassan Rohani, por ter sido eleito 

como Presidente do Irão, logo na primeira volta, com 57% dos votos. Rohani já estava a ocupar o cargo e tinha poucos 
candidatos capazes de o derrotar, com excepção do conservador Ebrahim Raïssi, mas que era minoritário na casta 

religiosa que ocupa o poder neste país. 

No regime dos mollahs (1), os candidatos são validados por um «Conselho dos guardiões da Constituição». 

Este Conselho, dirigido pelo «guia supremo» Khamenei, tinha mesmo recusado a Ahmadinedjad – o anterior 

Presidente iraniano – a possibilidade de voltar a ser candidato este ano. O sentido da recusa era muito claro: era inútil 

reavivar o debate sobre a energia nuclear iraniana. 

É este o verdadeiro significado do largo apoio de que Rohani beneficia no seio do regime iraniano, tal como 

nos principais países do Ocidente. Inclusive por parte dos EUA. Trump bem simulou invectivar o Irão como «fóco do 

terrorismo» a partir da sua digressão pela Arábia Saudita, mas não fez absolutamente nada para pôr em causa o 
Acordo assinado com o Irão sobre energia nuclear e para a abertura dos mercados iranianos. A política posta em 

prática por Obama prossegue, com uma expectativa maior: Rohani ainda não concretizou as grandes reformas 

planeadas. 

É verdade que foram selados acordos entre empresas dos EUA ou europeias e empresas iranianas. Mas eles 

não correspondem às verdadeiras expectativas dos mercados financeiros. E isto porque, no Irão, 70% a 80% da 

economia continuam a estar, directa ou indirectamente, na posse ou sob controlo do Estado. Inclusive o sector 

industrial está amplamente nacionalizado, em particular na Petroquímica – o coração da economia iraniana. 

É este o paradoxo do regime iraniano, desde a Revolução de 1978. Como produto dessa revolução, mantiveram-se um 

certo número de conquistas, no regime teocrático dos mollahs, mesmo que de maneira deformada e sob fundo de uma 

corrupção generalizada.  



Para os religiosos esta foi a concessão necessária para conseguir usurpar a bandeira da Revolução operária. 
Após a recondução sem choques de Rohani no poder, os mercados financeiros estão na expectativa: já é tempo de o 

Governo acabar com a «economia nacionalizada». Eles esperam que sejam entregues aos privados, a preços de saldo, 

sectores inteiros da economia, dos quais milhões de Iranianos dependem para sobreviver. Contudo, eles vivem muitas 

das vezes de forma completamente precária: mesmo nas empresas nacionalizadas, os atrasos no pagamento dos 

salários chega a atingir vários meses. 

A repressão do movimento operário é terrível: repressão policial, despedimento de grevistas, prisão arbitrária 
de sindicalistas, que por vezes são assassinados na prisão. Ela é terrível a esse nível, pois é no terreno do movimento 

operário organizado que se situa a ameaça para o Governo iraniano, em relação às «reformas estruturais» que tem 

planeadas. 

Kévin Cayeux 

 

(1) No Irão vigora o chamado regime dos «mollahs» (sacerdotes que professam o Islão). À cabeça do país encontra-se o 

«Guia Supremo» (Rahbar), autoridade religiosa dominante, que é eleito ou/e revogado pela Assembleia dos Sábios, 

composta por 86 membros religiosos eleitos por 8 anos, através de sufrágio universal e directo. Sob a sua 
responsabilidade, o poder executivo é detido pelo Presidente da República, que é o chefe do Governo composto por 20 

ministros. O poder legislativo pertence a um Parlamento de 290 deputados, eleitos por 4 anos, por sufrágio universal, 

supervisionado por um «Conselho dos guardiões da Constituição», que aprova ou se opõe às resoluções desse órgão. 

 

 

 

Trump investiu Erdogan 
 
 

Antes da sua digressão pelo Médio-Oriente – que 

começou a 20 de Maio, em Riyad (a capital da Arábia Saudita) 

– Trump recebeu na Casa Branca o Presidente turco, Erdogan. 

Esta visita é mais do que simbólica. 

Após o referendo de 16 de Abril, na Turquia – onde era 

proposta uma modificação crucial da Constituição, sobre os 

poderes presidências, e onde houve, provavelmente, fraudes 

diversas – Erdogan tinha necessidade de um reconhecimento 

internacional, nomeadamente por parte da Administração dos 

EUA. Note-se que existe uma importante base militar dos EUA 

instalada em Incirlik, próximo da fronteira com a Síria. 

De volta a Ancara (a capital da Turquia), Erdogan presidiu ao Congresso do seu Partido (o AKP) 

onde foi validada, à búlgara (por aclamação), a sua entronização como Presidente do partido. 

Até à modificação constitucional, não se podia acumular a Presidência da República com a de um 

Partido. 

Confortado com este apoio dos EUA, Erdogan prossegue a limpeza das instituições do Estado, 

inclusive no seu próprio Partido. Com efeito, 40% dos membros do Comité central foram substituídos e nem 

todos os seus substitutos eram antes membros do Partido. 


