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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

Pressões internas fazem Obama
apressar-se em aplicar sanções ao Irã
Patrícia Campos Mello

ALEX BRANDON/AP

CORRESPONDENTE / WASHINGTON

● Pressa

Barack Obama tem pressa.
Apesar de a Casa Branca calcular 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 sanções no máximo após a revisão
do Tratado de Não-Proliferação 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 temem que Israel opte por um ataque contra os reatores iranianos, 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 Congresso que preveem sanções duras, como suspensão de exportação 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 Conselho de Segurança da ONU.
Mas Obama já está tentando
amarrar as sanções noCS há sete
meses,lutandocontraaresistência da Rússia e, principalmente,
da China. O Congresso, pressionado pelo lobby pró-Israel, perdeu a paciência. “Os esforços diplomáticos fracassaram”, disse
recentemente o senador democrata Charles Schumer.
Nesta semana, 366 deputados
e 80 senadores, representando
mais de 70% do Congresso, enviaram uma carta a Obama pedindo “sanções extremamente
agressivas” contra o Irã.
Israel é outra bomba-relógio.
Em 1981, o país destruiu um reatorno Iraque.Em 2007,bombardeou um reator na Síria. E em
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“Os Estados Unidos
precisam adotar sanções
unilaterais contra o Irã
agora, não podemos
nos dar o luxo de
esperar pela
Rússia e pela China”

2008, pediu ao governo Bush
(mas não conseguiu) equipamentos e informações para atacar instalações no Irã.
Por fim, a solução do problemairanianoestánocernedapolítica nuclear de Obama. Até agora, a estratégia de aproximar-se
dosadversáriossóirritou osaliados.Opresidenteamericanoainda não tem nenhum sucesso para mostrarem políticaexterna. E
quer usar a questão nuclear para
imprimir sua marca.
Pilares. A política nuclear de
Obamatemtrêspilares:segurançanuclear,desarmamentoenãoproliferação. Segurança nuclear
foi tema da cúpula da semana
passadaemWashington, emque
47 países se comprometeram a
assegurar, em quatro anos, que
os seus materiais nucleares serão armazenados fora do alcance de terroristas. Obama obteve
sucessos: Ucrânia, México, Canadá e Chile prometem abrir
mão de seu urânio enriquecido.
O outro pilar de sua política, o
desarmamento,foiotemado novo Start, acordo firmado com a
Rússia no dia 8. Ele reduz em um
terçoonúmero deogivas nucleares 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

Estratégia. Obama discursa em Miami: presidente quer usar a questão nuclear para imprimir sua marca em política externa
pilardapolíticadeObama, anãoproliferação. Segundo o Tratado
de Não-Proliferação (TNP), paísessemabomba comprometemse a não fabricá-la e os que tem, a
desarmar-se aos poucos.
Países sem bomba estão sujeitos a inspeções, para garantir
que seus programas continuem
a ter fins pacíficos. EUA pressionam para que mais países, como
oBrasil,assinemoprotocoloadicional do TNP, que torna as inspeções mais rigorosas. A vitória
diplomática de Obama depende
danão-proliferação–leia-serevisão do TNP e sanções ao Irã.

Ahmadinejad diz apoiar
desarmamento global
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Emdiscursonaaberturadacúpula nuclear de Teerã, o presidente
Mahmoud Ahmadinejad defen-

deu a criação de um “organismo
independente”paralivraromundo das bombas atômicas. Ahmadinejad pediu ainda a expulsão
dos EUA da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).
ConvocadaporTeerã, aconfe-

rência é uma resposta à cúpula
nuclear que os EUA organizaramem Washington.OBrasilestárepresentadonacúpulairaniana por seu embaixador no Irã.
Ahmadinejad, como era esperado,disparoumaisumavezcontra Israel e o que ele considera
“dois pesos e duas medidas” dos
EUA. A conferência busca responder à cúpula nuclear convocada pelo presidente dos EUA,
Barack Obama, com a participação de 47 líderes internacionais
em Washington.

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

● Não-Proliferação
Obama pressiona para que países
como o Brasil assinem o protocolo
adicional do TNP

● Segurança
Nos EUA, 47 países se comprometeram a manter material 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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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
✽
●

PAULO
SOTERO
ESPECIAL PARA O ESTADO

A

s diferenças cada vez mais
evidentes entre o Brasil e os
Estados Unidos sobre como proceder para convencer o Irã a honrar suas obrigações de
signatáriodoTratadodeNão-Proliferação Nuclear contêm os ingredientes para transformar-se numa “crise
real nas relações entre os dois países,
comconsequências nocivasquelevarão anos para serem revertidas”, disse um funcionário do governo Obama, após a conclusão da Cúpula sobre Segurança Nuclear, em Washington,na semanapassada.Odesencontro 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 recebeu o líder iraniano em Brasília, no
final do ano passado.
As coisas só pioraram desde então. “A
situação é séria. O Brasil está operando
paraminaraposiçãodosEUAnaquestão
estratégicanúmero umdo governo Obama; 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 legislativos manifestaram-se perplexos com o
que um deles chamou de “a gratuidade”
de certos gestos do Brasil, como o desprezocomqueLulareferiu-se,ementrevista ao jornal espanhol El País publicada 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 Washington a motivação do Brasil para assumiropapeldepadrinhoglobaldoregime do iraniano na questão nuclear ou
consegue vislumbrar o interesse brasileiro atendido por essa estratégia. “O
Brasil entrou num jogo de altíssimo risco, no qual não tem fichas nem assento
àmesaesuaschancesdeinfluirnodesfe-

cho são inexistentes”, disse uma fonte
do governo. “Todos reconhecem o talentopolíticode Lula,masessecasoexige um milagre.”
O milagre provavelmente renderia o
Prêmio Nobel da Paz a Lula em dezembro. Há quem acredite que esta seja a
motivaçãodolíderbrasileiro. Opesadelo, considerado muito mais provável,
pode começar no decorrer dos próximos 30 dias. Nesse período, Washington intensificará as negociações já iniciadas com os demais membros permanentes do Conselho de Segurança da
ONU com vistas à adoção de novas sanções para forçar Teerã a negociar.
Reconsideração. Paralelamente, estará ocorrendo em Nova York a conferência quinquenal de revisão do Tratado de
Não-Proliferação Nuclear. Finalmente,
dia 16 , Lula chegará a Teerã para retribuir a visita que lhe fez em novembro o
presidenteiraniano,MahmoudAhmadinejad. A esperança nos círculos oficiais
em Washington é que Lula reconsidere
a visita a Teerã e some o Brasil ao crescente consenso em favor de mais pressão sobre o Irã, que conta agora com a
participação da China e da Rússia. Preocupadosem nãodarpretextoparaBrasília passar a impressão de que sua posição em relação ao Irã contaria com o

respaldo da Casa Branca, como ocorreu
após a visita do líder iraniano ao Brasil,
funcionáriosdogovernodosEUAdesestimularam uma solicitação de encontro
entreLula e Obama.Na rápidaconversa
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
auma soluçãonegociada da questão nuclear com Teerã.
O quadro adverso que agora se desenha na relação bilateral era uma hipótese na cabeça do embaixador americano
em Brasília, Thomas Shannon, nos dias
que antecederam sua partida de Washington, 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
quepodedesarmaracriserequer,obviamente, uma dramática volta atrás por
partedoIrã, quenão pareceser contemplada nos cálculos de Ahmadinejad.
Osdanos,noentanto,começamaaparecer. 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 recentemente, um político empenhado em
ampliar a cooperação entre os dois
países, principalmente na área de
energia renovável.
A declaração que o ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, fez em
Teerã sobre a disposição do Brasil
cooperarcom oIrãnaproduçãoefornecimento 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 brasileira a Teerã, ou seja, durante cúpula convocada pelo presidente americano.Ele foirecebidocomo umaprovocação por setores do Executivo e
doLegislativo –umaprovocaçãodesnecessáriaquedeveficar semresposta, para sublinhar a disposição do governo Obama em relação ao Brasil
nesses meses finais do governo Lula.
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