
Barack Obama
Presidente
dos EUA

Pesquisa da AP-Gfk, divulgada
ontem, mostrou que a populari-
dade do presidente após a apro-
vação da reforma da saúde, su-
biu de 49%, em março, para
57% este mês.

Nicolas Sarkozy
Presidente
da França

Pesquisa do Jornal du Diman-
che, divulgada ontem, confirma
a má fase do líder francês. Sua
popularidade caiu de 36%, no
mês passado, para 30% em mar-
ço.
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Reforma rende a
Obama elogios de Fidel

Um plano comunista. Um exem-
plo de socialismo puro. Uma
afronta ao espírito americano
de resolver os próprios proble-
mas e não depender do Estado.
As críticas de conservadores e
republicanos ao novo sistema
de saúde dos Estados Unidos
darão menos dores de cabeça
ao presidente Barack Obama do

que um único elogio, feito pelo
ex-presidente cubano Fidel Cas-
tro. “É um milagre”, disse Fidel
sobre a reforma, aprovada pelo
Congresso na semana passada,
que dará assistência a 32 mi-
lhões de americanos. Impressio-
nado com o fato de os america-
nos terem levado mais de 200
anos para alcançar esse pata-
mar, Fidel foi além nos cumpri-
mentos. “Esta vitória vai ajudar
Obama na batalha contra os lo-
bistas e os mercenários.” Os
elogios foram feitos em um arti-
go publicado na quarta-feira no
site oficial Cubadebate e divul-
gados no dia seguinte pela im-
prensa estatal. Com a admira-
ção de Fidel, entretanto, a oposi-
ção republicana ganhou uma
munição inesperada para atacar
o presidente.

THE GUARDIAN
Islândia na vanguarda
do feminismo
A Islândia aprovou uma lei que
declara ilegais e manda fechar
todos os clubes que obtenham
lucro com a nudez de suas em-
pregadas, sejam dançari-
nas ou garçonetes. A
medida não tem ra-
zões religiosas ou
climáticas. Trata-
se de uma tentati-
va inédita de aca-
bar com a explora-
ção sexual das mulhe-
res. A Islândia, com
320 mil habitantes, ocupa
a quarta posição no ranking
mundial da igualdade de gêne-
ros, atrás de Noruega, Finlândia
e Suécia.

THE NEW YORK TIMES
Racionalidade demais
prejudica economistas
Os economistas pouco sabem
de emoção, relações sociais,
criatividade e amor. Segundo o
colunista David Brooks, a últi-

ma crise financeira mostra
que a economia, para

alcançar coerência
como ciência, abriu
mão, ao longo dos
anos, de grande
parte do estudo da

natureza humana.
Para Brooks, isso é

um problema. “Princi-
palmente porque a manei-

ra como as pessoas gastam seu
dinheiro tem a ver mais com a
natureza do homem do que
com a razão”, diz o colunista.

TIME
Só quem é mãe pode ser
astronauta na China
O rigor na escolha dos astronau-
tas chineses é impressionante.
O governo exige que eles não
tenham dores crônicas, restri-
ções alimentares, sotaques ou
cicatrizes. Mau hálito e ronco
são motivos de desclassificação
imediata do candidato. Mas e as
astronautas? As duas seleciona-
das este mês tiveram de apre-
sentar um pré-requisito: serem
boas mães e esposas. A justifica-
tiva oficial é que as viagens espa-
ciais podem afetar a fertilidade
da mulher. “Queremos preser-
var a família. Mulheres casadas
e com filhos são mais madu-
ras”, disse um dos diretores do
programa espacial chinês.

Oprograma nuclear do
Irã e a reação mun-
dial suscitam as mais
profundas questões
sobre a força da legis-
lação internacional,

o propósito da ONU e os direitos de
Estados que se sentem ameaçados.
Mais prosaicamente, as ambições nu-
cleares do Irã são um ponto crítico,
capaz de produzir uma guerra no
Oriente Médio.

Eu me preocupo porque em mui-
tos países os perigos são considera-
dos teóricos e o tempo dos aconteci-
mentos não é tratado com urgência.
Ainda não chegamos à crise, mas to-
dos no Conselho de Segurança da
ONU precisam reconhecer o que es-
tá em jogo se quisermos evitá-la.

No trato com o Irã, somos prisio-
neiros de nossa história. Durante dé-
cadas, houve passos em falso do Oci-
dente e erros do Irã. Isso criou algo
pior que um clima de desconfiança –
o impasse típico de um diálogo de
surdos. O líder supremo do Irã, aiato-
lá Ali Khamenei, diz que possuir ar-
mas nucleares é “não islâmico”, mas
os atos iranianos não sustentam essa
afirmação.

O presidente Barack Obama esten-
de a mão para a República Islâmica e
sua oferta é desconsiderada, seja co-
mo um truque de relações públicas,
seja como parte de uma trama ardilo-
sa – e não é vista pelo que foi, uma
oferta inovadora.

Nos últimos seis meses, os entendi-
mentos com o Irã se tornaram muito
mais complexos. Isso porque o pró-
prio país está passando por um exa-
me minucioso de sua real situação
– liderado por seu próprio povo
nas ruas. Porque é difícil fazer

com que os líderes iranianos abando-
nem a duplicidade e a opacidade sobre
suas intenções nucleares, e se
empenhem numa rea-
proximação mais am-
pla com o mundo,
quando eles estão
divididos entre
si. E também
p o r q u e h á
muitos “Irãs”.

Um Irã é visto
num povo alta-

mente educado e empreendedor, com
celebrada cultura e civilização. Esse Irã

existe em diásporas por to-
do o mundo, mas

também está ni-
tidamentepre-

sente entre
aqueles, no

Irã, que reivin-
dicam o direito

deter voz no futu-
ro de seu país.
Depois, há um Irã

cuja economia é um desastre. Apesar de
estar assentado sobre a segunda maior
reserva de gás, ele importa gás. A corrup-
ção grassa – a Transparência Internacio-
nal situa o Irã em 168º lugar entre 180
países. Segundo o FMI, ele enfrenta a
maior fuga de cérebros do mundo. Esse
Irã desestabiliza sua vizinhança com
seu apoio ao terrorismo, isola-se da coo-
peração internacional sobre o Afeganis-
tão, vocifera sobre a destruição de Is-
rael e sugere que o apoio americano ao
Haiti é um artifício para invadi-lo. Esse
Irã restringe o acesso de seus cidadãos
educados à mídia internacional por me-
do.

O regime deliberadamente confunde
esses “Irãs”. Ele fala em vencer a bata-
lha por tecnologia ao lançar minhocas
ao espaço 40 anos depois que o homem
chegou à Lua. Alega ser um defensor
dos direitos humanos, mas iranianos
que afirmam suas liberdades básicas
são presos, espancados, baleados nas
ruas e executados.

A solução da questão nuclear é impor-
tante porque as duas alternativas – o Irã
com a bomba ou o Irã que pode ser bom-
bardeado – são horríveis. A Agência In-
ternacional de Energia Atômica (AIEA)
disse que é incapaz de verificar se o pro-
grama nuclear iraniano é para fins exclu-
sivamente pacíficos. O Irã não oferece
nenhuma explicação crível para produ-
zir material físsil com aplicação clara-
mente militar.

Após meses de impasse, o presidente
Mahmoud Ahmadinejad disse que o Irã
estava pronto para um acordo com a

AIEA para o fornecimento de combustí-
vel nuclear. Outros líderes iranianos
imediatamente se opuseram. E, dias de-
pois, Ahmadinejad anunciou que o Irã
enriqueceria urânio a 20% – um passo
significativo rumo a um material com-
patível com a fabricação de armas.

A questão nuclear incide sobre o fu-
turo do regime de não-proliferação
nuclear e o futuro do Oriente Mé-
dio. Países do Golfo Pérsico, prova-
velmente, entrariam na corrida nu-

clear se o Irã se tornar nuclear.
Israel deixou claro que vê um Irã

nuclear como uma ameaça existen-
cial e agiria em sua autodefesa se fos-
se necessário. As consequências des-
sas duas possibilidades seriam devas-
tadoras.

Brasil e Turquia. Para evitar isso,
precisamos de uma ação que mostre
unidade e determinação. Essa é uma
razão pela qual fui à China na semana
retrasada. O Conselho de Segurança
precisa levar a sério suas responsabi-
lidades, e não apenas países como a
Grã-Bretanha e a China, mas mem-
bros não permanentes, como o Brasil
e a Turquia.

A comunidade internacional está
unida em sua oposição a um Irã nu-
clear. Há unidade também na clara
oferta apresentada ao Irã de que, se
ele for franco sobre seu programa nu-
clear, receberá apoio para um progra-
ma de energia nuclear civil – e, se não
for, enfrentará uma pressão crescen-
te. Chegou a hora da unidade.

Os céticos dizem que sanções po-
dem ser cegas, que o Irã jamais aceita-
ria a humilhação e ainda está distante
da capacidade nuclear. Tudo isso é
verdade. No entanto, a questão não é
essa. Sanções podem ser cegas, mas
também podem ser direcionadas pa-
ra o sistema financeiro, para a Guar-
da Revolucionária e para a tecnologia
nuclear.

A oferta na mesa, proposta em ju-
nho de 2008 e ainda à espera de res-
posta, permite que o Irã reivindique
direitos desfrutados por outros Esta-
dos. Mas, com esses direitos, vêm as
responsabilidades. A recusa do Irã
em esclarecer suas atividades signifi-
ca que existe uma falta de confiança
em suas afirmações de que o progra-
ma é para fins pacíficos.

Sanções não são uma bala de prata.
Mas não é esse o teste. A questão é se
sanções direcionadas, proporcionais
e reversíveis se somariam à pressão
dentro dessa sociedade complexa e
vibrante por uma atitude mais sensa-
ta sobre a questão nuclear. Acredito
que elas somariam, são urgentemen-
te necessárias e podem ajudar a evi-
tar o ponto crítico mais perigoso da
atualidade na política mundial.
TRADUÇÃO CELSO M. PACIORNIK
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É O CHANCELER BRITÂNICO

A guerra contra o narco-
tráfico continua a se in-
tensificar no México e
não mostra sinais de re-
cuo. Sete dias em mar-
ço foram os mais vio-

lentos nos três anos e meio da presi-
dência Felipe Calderón, com 256
mortes relacionadas à droga.

Calderón insistiu que, apesar das
aparências, graças à presença, há um
ano, de 10 mil soldados, a violência
havia começado a ceder. Segundo nú-
meros de seu governo, houve 536 exe-

cuções em Ciudad Juárez desde 1.º de
janeiro, 100 a mais que no mesmo perío-
do do ano passado.

A guerra de Calderón às drogas, desen-
cadeada em 2006, 10 dias após ele assu-
mir, consumiu 18 mil vidas, custou uma
fortuna e trouxe danos imensos à ima-
gem do país no exterior. Três questões
emergem desse desastre.

A primeira é um tanto acadêmica: co-
mo o México entrou nessa fria? Como as
explicações fornecidas no passado
eram falsas (aumento do consumo do-
méstico de drogas e da violência) ou

não demonstráveis (maior corrupção e
perda de controle territorial pelo Esta-
do mexicano), a explicação está em ou-
tro lugar. Ela consiste, segundo um nú-
mero crescente de mexicanos, na tenta-
tiva de Calderón de se legitimar como
presidente após uma eleição apertada,
que muitos cidadãos julgaram fraudu-
lenta. Essa estratégia funcionou por al-
gum tempo, enquanto o presidente via
sua aprovação subir nas pesquisas. Ela
despencou, porém, desde o fim do ano
passado.

A segunda questão diz respeito à eficá-
cia dessa guerra e se há algum fim à vis-
ta. As duas respostas parecem ser negati-
vas. Nenhuma área foi realmente recu-
perada e aqueles poucos exemplos de
sucesso parcial (Tijuana é, talvez, o
mais notável) duram enquanto as tro-
pas permanecem no local. O Exército,
contudo, está sobrecarregado: de seus
100 mil soldados de patrulha e comba-
te, 96 mil estão em serviço constante.

Não há nenhuma análise de custo-be-
nefício que justifique o prosseguimento
de uma guerra que, claramente, não está
levando a lugar nenhum. O que nos leva
à terceira questão: o que mais o México

pode fazer? E, como essa é, cada vez
mais, uma guerra tanto de Obama quan-
to de Calderón, o que Washington pode
fazer? Há pelo menos três opções, ne-
nhuma delas perfeita.

A primeira, e minimalista, é seguir a
mesma estratégia, mas de boca fechada.
Calderón, às vezes, passa a impressão
de que está interessado em ostentar a
guerra como algo a travar e vencer. Aju-
daria um simples abrandamento da re-
tórica, reduzindo a prioridade atribuída
à guerra e enfatizando outras questões.

A segunda opção seria zerar o assunto
e começar tudo de novo. Isso implica
criar uma Força Policial Nacional úni-
ca, que o México não tem. Somente des-
sa maneira militares voltarão aos quar-
téis, que é o seu lugar.

Além disso, essa reforma daria maior
ênfase à inteligência do que ao comba-
te; mais trabalho na comunidade, em
vez da ofensiva nacional em curso; me-
nos importância atribuída a alvos de al-
to valor; e mais de uma tática de Estado
a Estado. Tudo isso pode não fazer mui-
ta diferença, mas seria um começo.

Uma terceira e muito mais ambiciosa
alternativa provocaria uma importante

revisão em ambas as capitais. Primei-
ro, levaria o México a fazer lobby pela
descriminalização pelo menos da ma-
conha nos EUA.

Da parte do México, isso implica-
ria uma meia-volta – tirar o Exército
das cidades e das estradas, e, até cer-
to ponto, deixar que os cartéis se es-
traçalhem mutuamente até a morte,
enquanto a supramencionada Polí-
cia Nacional é criada.

O mais importante, entretanto, é
que isso exigiria uma agenda america-
no-mexicana “desnarcotizada”, to-
talmente diferente, que coloque o de-
senvolvimento mexicano no topo
das prioridades. Essa é uma visão de
século 21, pós-Tratado Norte-Ameri-
cano de Livre Comércio (Nafta, na
sigla em inglês) em que a segurança
joga um papel-chave, mas onde a polí-
tica para as drogas se torna, novamen-
te, uma questão de aplicação da lei, e
não uma de segurança nacional para
cada nação. TRADUÇÃO CELSO M.

PACIORNIK
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FOI CHANCELER DO MÉXICO

http://tinyurl.com/ygmu559
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Irã exige uma ação global
Ainda não chegamos à crise envolvendo o programa nuclear iraniano, mas integrantes
do Conselho de Segurança, incluindo Brasil e Turquia, devem mostrar determinação
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A luta do México
É preciso reconhecer o fracasso da guerra às drogas de
Calderón e ‘desnarcotizar’ a relação do país com os EUA
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Um Irã falido, corrupto,
opressivo e desestabilizador
obriga países a levarem a
sério suas responsabilidades
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