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Ahmadinejad diz apoiar
desarmamento global

Galeria. Veja imagens do
terremoto na China

A s diferenças cada vez mais
evidentes entre o Brasil e os
Estados Unidos sobre co-
mo proceder para conven-

cer o Irã a honrar suas obrigações de
signatário do Tratado de Não-Prolife-
ração Nuclear contêm os ingredien-
tes para transformar-se numa “crise
real nas relações entre os dois países,
com consequências nocivas que leva-
rão anos para serem revertidas”, dis-
se um funcionário do governo Oba-
ma, após a conclusão da Cúpula so-
bre Segurança Nuclear, em Washing-
ton, na semana passada. O desencon-
tro de posições levou a Casa Branca a

tirar o Brasil do roteiro preliminar de
viagens internacionais do presidente
Barack Obama em 2011, depois que o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva re-
cebeu o líder iraniano em Brasília, no
final do ano passado.

As coisas só pioraram desde então. “A
situação é séria. O Brasil está operando
paraminara posiçãodos EUA na questão
estratégica número um do governo Oba-
ma; não se trata de divergências como as
do algodão ou a crise em Honduras, que
podem ser tratadas em compartimento
próprio, sem contaminar a relação.”

Na mesma linha, assessores legislati-
vos manifestaram-se perplexos com o
que um deles chamou de “a gratuidade”
de certos gestos do Brasil, como o des-
prezo com que Lula referiu-se, em entre-
vista ao jornal espanhol El País publica-
da na véspera da cúpula, ao acordo de
redução do arsenal de armas atômicas
alcançado entre os EUA e a Rússia – o
primeiro do gênero em duas décadas.

Ninguém entende tampouco em Wa-
shington a motivação do Brasil para as-
sumir o papel de padrinho global do regi-
me do iraniano na questão nuclear ou
consegue vislumbrar o interesse brasi-
leiro atendido por essa estratégia. “O
Brasil entrou num jogo de altíssimo ris-
co, no qual não tem fichas nem assento
à mesa e suas chances de influir no desfe-

cho são inexistentes”, disse uma fonte
do governo. “Todos reconhecem o ta-
lento político de Lula, mas esse caso exi-
ge um milagre.”

O milagre provavelmente renderia o
Prêmio Nobel da Paz a Lula em dezem-
bro. Há quem acredite que esta seja a
motivação do líder brasileiro. O pesade-
lo, considerado muito mais provável,
pode começar no decorrer dos próxi-
mos 30 dias. Nesse período, Washing-
ton intensificará as negociações já ini-
ciadas com os demais membros perma-
nentes do Conselho de Segurança da
ONU com vistas à adoção de novas san-
ções para forçar Teerã a negociar.

Reconsideração. Paralelamente, esta-
rá ocorrendo em Nova York a conferên-
cia quinquenal de revisão do Tratado de
Não-Proliferação Nuclear. Finalmente,
dia 16 , Lula chegará a Teerã para retri-
buir a visita que lhe fez em novembro o
presidente iraniano, Mahmoud Ahmadi-
nejad. A esperança nos círculos oficiais
em Washington é que Lula reconsidere
a visita a Teerã e some o Brasil ao cres-
cente consenso em favor de mais pres-
são sobre o Irã, que conta agora com a
participação da China e da Rússia. Preo-
cupados em não dar pretexto para Brasí-
lia passar a impressão de que sua posi-
ção em relação ao Irã contaria com o

respaldo da Casa Branca, como ocorreu
após a visita do líder iraniano ao Brasil,
funcionários do governo dos EUA deses-
timularam uma solicitação de encontro
entre Lula e Obama. Na rápida conversa
que acabou ocorrendo – durante uma
breve reunião entre Obama e o premiê
da Turquia, Recep Erdogan –, houve
tempo apenas para Lula ouvir o rechaço
de Obama ao seu pedido de mais tempo
a uma solução negociada da questão nu-
clear com Teerã.

O quadro adverso que agora se dese-
nha na relação bilateral era uma hipóte-
se na cabeça do embaixador americano
em Brasília, Thomas Shannon, nos dias
que antecederam sua partida de Wa-
shington, em fevereiro. “Os esforços
das diplomacias do EUA, do Brasil e de
outros países em relação ao programa
nuclear do Irã serão julgadas não pelos
processos usados, mas pelo resultado”,
disse Shannon na época. O resultado
que pode desarmar a crise requer, obvia-
mente, uma dramática volta atrás por
parte do Irã, que não parece ser contem-
plada nos cálculos de Ahmadinejad.

Os danos, no entanto, começam a apa-
recer. O pouco caso de Lula ao acordo
sobre desarmamento entre os EUA e a
Rússia custará a antipatia ao Brasil do
senador Richard Lugar, republicano de
Indiana e um dos defensores do tratado

no Congresso, que era, até recente-
mente, um político empenhado em
ampliar a cooperação entre os dois
países, principalmente na área de
energia renovável.

A declaração que o ministro do De-
senvolvimento, Miguel Jorge, fez em
Teerã sobre a disposição do Brasil
cooperar com o Irã na produção e for-
necimento de biocombustíveis foi
instantaneamente reproduzida por
boletins eletrônicos e blogs voltados
para a indústria do etanol de milho
nos estados do Meio-Oeste e, com
toda probabilidade, virará munição
para a defesa dos subsídios ao setor e
ataques contra o etanol brasileiro.

Há, por fim, o momento escolhido
para a visita da missão comercial bra-
sileira a Teerã, ou seja, durante cúpu-
la convocada pelo presidente ameri-
cano. Ele foi recebido como uma pro-
vocação por setores do Executivo e
do Legislativo – uma provocação des-
necessária que deve ficar sem respos-
ta, para sublinhar a disposição do go-
verno Obama em relação ao Brasil
nesses meses finais do governo Lula.
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Pressões internas fazem Obama
apressar-se em aplicar sanções ao Irã

CHARLES SCHUMER
SENADOR DEMOCRATA
“Os Estados Unidos
precisam adotar sanções
unilaterais contra o Irã
agora, não podemos
nos dar o luxo de
esperar pela
Rússia e pela China”

● Pressa

Estratégia. Obama discursa em Miami: presidente quer usar a questão nuclear para imprimir sua marca em política externa
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Barack Obama tem pressa.
Apesar de a Casa Branca calcu-
lar que o Irã levará até cinco
anos para ter armas nucleares,
Obama dificilmente atenderá
aos apelos do Brasil para adiar
sanções a Teerã. Ele quer san-
ções no máximo após a revisão
do Tratado de Não-Prolifera-
ção Nuclear, no fim de maio.

Obama tem pressa porque a
Casa Branca está sob tremenda
pressão interna para aplicar as
sanções. Além disso, os EUA te-
mem que Israel opte por um ata-
que contra os reatores irania-
nos, como fez com a Síria em
2007. Por fim, a questão nuclear
é a grande aposta de Obama para
salvar sua política externa.

Dois projetos de lei no Con-
gresso que preveem sanções du-
ras, como suspensão de exporta-
ção de gasolina para e punições
contra empresas, estão prontos
para ser votados. Congressistas
concordaram em dar um prazo
para Obama obter sua solução
multilateral – sanções no Conse-
lho de Segurança da ONU.

Mas Obama já está tentando
amarrar as sanções no CS há sete
meses, lutando contra a resistên-
cia da Rússia e, principalmente,
da China. O Congresso, pressio-
nado pelo lobby pró-Israel, per-
deu a paciência. “Os esforços di-
plomáticos fracassaram”, disse
recentemente o senador demo-
crata Charles Schumer.

Nesta semana, 366 deputados
e 80 senadores, representando
mais de 70% do Congresso, en-
viaram uma carta a Obama pe-
dindo “sanções extremamente
agressivas” contra o Irã.

Israel é outra bomba-relógio.
Em 1981, o país destruiu um rea-
tor no Iraque. Em 2007, bombar-
deou um reator na Síria. E em

2008, pediu ao governo Bush
(mas não conseguiu) equipa-
mentos e informações para ata-
car instalações no Irã.

Por fim, a solução do proble-
ma iraniano está no cerne da polí-
tica nuclear de Obama. Até ago-
ra, a estratégia de aproximar-se
dos adversários só irritou os alia-
dos. O presidente americano ain-
da não tem nenhum sucesso pa-
ra mostrar em política externa. E
quer usar a questão nuclear para
imprimir sua marca.

Pilares. A política nuclear de
Obama tem três pilares: seguran-
ça nuclear, desarmamento e não-
proliferação. Segurança nuclear
foi tema da cúpula da semana
passada em Washington, em que
47 países se comprometeram a
assegurar, em quatro anos, que
os seus materiais nucleares se-
rão armazenados fora do alcan-
ce de terroristas. Obama obteve
sucessos: Ucrânia, México, Ca-
nadá e Chile prometem abrir
mão de seu urânio enriquecido.

O outro pilar de sua política, o
desarmamento, foi o tema do no-
vo Start, acordo firmado com a
Rússia no dia 8. Ele reduz em um
terço o número de ogivas nuclea-
res ativas de cada país.

O desarmamento é parte da
queda de braço entre os países
que têm a bomba e os que não
têm, relacionada com o terceiro

pilar da política de Obama, a não-
proliferação. Segundo o Tratado
de Não-Proliferação (TNP), paí-
ses sem a bomba comprometem-
se a não fabricá-la e os que tem, a
desarmar-se aos poucos.

Países sem bomba estão sujei-
tos a inspeções, para garantir
que seus programas continuem
a ter fins pacíficos. EUA pressio-
nam para que mais países, como
o Brasil, assinem o protocolo adi-
cional do TNP, que torna as ins-
peções mais rigorosas. A vitória
diplomática de Obama depende
da não-proliferação – leia-se revi-
são do TNP e sanções ao Irã.

Caso iraniano põe EUA e Brasil em rota de colisão
Ninguém entende em
Washington a motivação de
Lula para assumir o papel de
padrinho global do regime
iraniano na questão do
programa nuclear de Teerã
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Em discurso na abertura da cúpu-
la nuclear de Teerã, o presidente
Mahmoud Ahmadinejad defen-

deu a criação de um “organismo
independente”para livrar o mun-
do das bombas atômicas. Ahma-
dinejad pediu ainda a expulsão
dos EUA da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA).

Convocada por Teerã, a confe-

rência é uma resposta à cúpula
nuclear que os EUA organiza-
ram em Washington. O Brasil es-
tá representado na cúpula irania-
na por seu embaixador no Irã.

Ahmadinejad, como era espe-
rado, disparou mais uma vez con-
tra Israel e o que ele considera
“dois pesos e duas medidas” dos
EUA. A conferência busca res-
ponder à cúpula nuclear convo-
cada pelo presidente dos EUA,
Barack Obama, com a participa-
ção de 47 líderes internacionais
em Washington.

● Desarmamento
Obama e líder russo, Dmitri
Medvedev (foto), assinaram
pacto para reduzir ogivas

Tempo se esgota. Os EUA temem que Israel decida lançar um ataque contra os reatores iranianos e o presidente americano tem
de justificar a confiança do comitê do Nobel, que o premiou por sua visão e por seu trabalho por um mundo sem armas nucleares
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● Não-Proliferação
Obama pressiona para que países
como o Brasil assinem o protocolo
adicional do TNP

● Segurança
Nos EUA, 47 países se com-
prometeram a manter ma-
terial nuclear seguro

● Questão iraniana
Os EUA pressionam pela
adoção de mais sanções
contra Teerã na ONU

● Diplomacia nuclear
Obama disse querer um mundo
sem armas nucleares e fez do
tema o foco de sua diplomacia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A16.




