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Na semana passada, a Marinha dos EUA lançou mísseis de cruzeiro Tomahawk no 

aeródromo militar Ash Sha'irat operado pela Força Aérea Síria perto da cidade de 

Homs. O lançamento foi acompanhado por uma campanha de mídia em grande escala, 

com o objetivo de culpar o governo Assad por um suposto ataque químico em Khan 

Sheikhoun. O movimento foi descrito pela mídia como uma resposta justificada às ações 

criminosas do regime de Assad. 

 

 O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse que "os passos estão em 

andamento" numa coalizão internacional para pressionar o presidente sírio do 

poder. Vale a pena notar que nenhuma investigação foi feita pelo bloco liderado pelos 

EUA para confirmar essas acusações. Apesar disso, vários países, incluindo o Reino 

Unido, Israel, Turquia e Arábia Saudita manifestaram seu total apoio às ações militares 

dos EUA. 

 

Após o incidente, Moscovo suspendeu o memorando de entendimento sobre a 

segurança de vôo na Síria com os Estados Unidos, suspendeu o trabalho de uma linha 

direta com o Pentágono e anunciou que tomará medidas adicionais para fortalecer as 

capacidades de defesa aérea da Síria, país. 

 

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o presidente Vladimir Putin 

descreveu o ataque dos EUA como um ato de "agressão contra uma nação soberana", que 

foi levado a cabo com base num "pretexto inventado". 

 

A reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o assunto mostrou mais 

profundas divisões entre as partes envolvidas no conflito. O bloco liderado pelos EUA 
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continuou a culpar Damasco, Moscovo e Teerão pela escalada em curso e opôs-se à 

sugestão russa de investigar conjuntamente o incidente de Khan Sheikhoun. 

 

O embaixador dos EUA na ONU, Nikki Haley, ameaçou mais ataques militares contra a 

Síria e culpou a Rússia e o Irão por baixas entre civis. Mais tarde, Haley esclareceu a 

atitude do governo de Trump para a Síria em uma entrevista à CNN. De acordo com a 

autoridade norte-americana, a mudança de regime na Síria é agora uma das principais 

prioridades da política externa dos EUA e uma solução política da crise não vai acontecer 

"com Assad na cabeça do regime". Haley declarou que a diminuição da influência 

iraniana na Síria e o combate ao grupo terrorista ISIS são metas importantes da atual 

administração dos EUA e acrescentam que o presidente Donald Trump já está a 

considerar a questão de impor novas sanções à Rússia e ao Irão. 

 

Separadamente, o Pentágono continuou com acusações de que Moscovo também era 

responsável pelo incidente de Khan Sheikhoun e estava descobrindo se Moscovo tomou 

parte no suposto ataque químico. Tillerson também pressionou a ideia de que a Rússia 

não conseguiu impedir a Síria de realizar um ataque químico contra uma cidade 

controlada pelos rebeldes. 

 

A grande mídia norte-americana e a campanha diplomática contra a aliança iraniano-

russa-síria foram fortemente apoiadas pelo Reino Unido. O ministro do Exterior 

britânico, Boris Johnson, cancelou uma viagem planeada para Moscovo e anunciou que 

Londres pedirá novas "sanções muito punitivas" à Rússia se Moscovo não cortar os laços 

com o governo sírio. Johnson também ameaçou a Síria com novos ataques militares dos 

EUA. 

 

Por sua vez, o vice-embaixador russo para as Nações Unidas, Vladimir Safronkov disse 

que a agressão dos EUA contra a Síria trabalha para o fortalecimento do terrorismo e 

suas consequências afetariam negativamente a segurança regional. A porta-voz do 

Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, enfatizou que as ações 

dos EUA não estão relacionadas a tentativas de aprender sobre armas químicas na Síria. 

 



"Apenas recentemente os americanos e seus aliados ocidentais exigiram que os 

inspetores fossem enviados, começaram algumas investigações sobre a aeronave que 

produziu greves nos depósitos e instalações de produção dos militantes", disse ela. "Eles 

exigiram uma sonda naqueles aviões e no equipamento usado nas greves, e então eles 

produzem greves diretamente nesse equipamento". 

 

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que um ataque de mísseis contra uma base 

aérea síria na semana passada foi "basicamente um erro" e "beneficiou o terrorismo". Ele 

enfatizou que "uma repetição de tal ação poderia ser muito perigosa para a região". 

 

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, declarou que a China 

se opõe ao "uso da força" contra a Síria e que é importante "evitar uma maior deterioração 

da situação e defender o difícil processo de solução política da questão síria". 

 

O ataque de mísseis dos EUA contra o aeródromo militar sírio tornou-se mais um degrau 

na escalada da guerra síria em curso e complicado dramaticamente todos os esforços 

visando a busca de uma solução política do conflito. Se a administração Trump continuar 

tais ações, o progresso na reconciliação de interesses de vários poderes no conflito será 

revertido e a região será empurrada de volta à beira de uma guerra regional. A situação 

tornar-se-á especialmente perigosa em caso de qualquer incidente entre os militares dos 

EUA e da Rússia que operam no país devastado pela guerra. 

 

 


