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Quirguistão tem mais de 100 mil refugiados
A presidente interina do Quirguistão, Rosa Otunbayeva, descartou ontem
a necessidade de enviar uma força de paz para seu país e afirmou que
o referendo sobre uma nova Constituição será realizado em 27 de junho,
como estava previsto, apesar das violências étnicas que geraram mais de
100 mil refugiados. “Esperamos controlar a situação com nossas próprias
forças”, acrescentou. As violências entre quirguizes e a minoria uzbeque,
que deixaram 170 mortos em cinco dias, diminuem, segundo Otunbayeva.
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As sanções impostas ao país de Ahmadinejad
desde a Revolução Islâmica de 1979 já limitaram
o desenvolvimento do seu setor energético,
principalmente a capacidade de refino

AGENDA DO DIA
● Presidente dos EUA, Barack
Obama e funcionários do governo
reúnem-se com o presidente
da BP, Carl-Henric Svanberg.
● Governo espanhol
apresenta a reforma trabalhista;
sindicatos anunciam greve geral
para o dia 29 de setembro.

ENTREVISTA JAMES PHILLIPS Analista da Heritage Foundation

Esforço diplomático
não atinge
problema central
Para analista, Irã precisa parar
de enriquecer urânio e cooperar
com agência de energia atômica
Paulo Justus
pjustus@brasileconomico.com.br

Irã confirma acordo
com Brasil e Turquia
Mesmo com as sanções das Nações Unidas, Ahmadinejad diz que
proposta acertada com os dois aliados é baseada “na justiça e na lógica”
A propoposta iraniana, promovida pelo Brasil e pela Turquia,
de trocar combustível nuclear
iraniano com as grandes potências em território turco, continua vigente, afirmou ontem o
presidente Mahmud Ahmadinejad, citado pela TV estatal.
“A declaração de Teerã continua tendo validade”, afirmou
Ahmadinejad ao receber o presidente do Parlamento turco,
Mehmet Ali Shahin. Essa proposta constitui “um novo modelo de gestão dos assuntos
mundiais, baseado na justiça e
na lógica”, acrescentou.
Na declaração de Teerã, assinada em 17 de maio com o Brasil
e a Turquia, a República Islâmica aceitou trocar, em território
turco, 1.200 kg de urânio levemente enriquecido (a 3,5%) por
120 kg de combustível enriquecido a 20%, para alimentar seu
reator de pesquisa médica de
Teerã. Mas depois de assinar o
odcumento, o Irã anunciou que
continuará enriquecendo urânio a 20% por conta própria.
As grandes potências acolheram com ceticismo a iniciativa por achar que as autoridades iranianas estavam apenas
ganhando tempo. E, em 9 de
junho, o Conselho de Segurança da ONU votou uma resolu-

Novas sanções a
serem determinadas
pela UE devem afetar
também os setores
bancário, de seguros
e de transportes,
entre outros

ção impondon novas sanções
ao Irã por sua política nuclear.
Ainda ontem, o Irã qualificou
de “ilógica e errada” a intenção
da União Europeia de endurecer
suas sanções à República Islâmica por causa das suas atividades nucleares, que o Ocidente
teme encobrirem o desenvolvimento de armas. Depois de a
ONU aprovar na semana passada uma quarta rodada de sanções ao Irã, a UE deve adotar
esta semana punições ainda
mais duras, inclusive contra o
setor energético do país, segundo texto obtido pela Reuters.
Chanceleres da UE assinaram
na segunda-feira uma declaração que vai substancialmente
além da resolução da ONU. O Irã
repetidamente minimiza as
sanções, mas analistas dizem
que as novas medidas seriam
mais dolorosas por afetarem o
setor energético do país, importante produtor de petróleo.
“A política de incentivos e
punições da UE é errada e ilógica, porque tais medidas não resolveriam a questão,“ disse um
porta-voz da chancelaria iraniana. “As sanções não irão parar a atividade nuclear do Irã. As
sanções nos tornarão mais decididos a nos tornarmos autossuficientes.” ■ Reuters e AFP
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O acordo turco-brasileiro com o
Irã atrasou os esforços internacionais para cessar o programa
nuclear iraniano, de acordo com
James Phillips, analista de Oriente Médio da instituição conservadora americana Heritage Foundation. Em entrevista ao BRASIL
ECONÔMICO por e-mail Phillips
disse que as sanções aprovadas
contra o país vão aumentar o
custo da “provocação” de Ahmadinejad, mas não impedem o país
de produzir uma arma nuclear.
Como o senhor avalia o acordo
turco-brasileiro com o Irã?
Há espaço para diplomacia?
Brasil e Turquia infelizmente
criaram um acordo imperfeito
que ajuda o Irã a apresentar a ilusão de um progresso diplomático
e não atinge o problema central
do Conselho de Segurança da
ONU: os esforços contínuos do
Irã em enriquecer urânio e o fracasso em cooperar totalmente
com a Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA). Se o Irã
tivesse concordado com a oferta
original em outubro, haveria
avanço. Na época, o acordo teria
adiado a capacidade de o Irã
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construir uma arma nuclear porque moveria mais da metade do
estoque de urânio enriquecido
para fora do país e daria tempo
para um acordo diplomático.
Mas, desde outubro, as centrífugas do Irã estão rodando sem parar e agora têm urânio fracamente enriquecido (LEU) o suficiente
para construir duas armas nucleares. Isso significa transferir a
mesma quantidade de LEU para
fora do país não atrasa o suficiente seu programa nuclear.
Teerã insiste em enriquecer
urânio, apesar de isso não ser necessário se mantiver o acordo feito com Brasil e Turquia (e apesar
de não ter capacidade de transformá-lo em combustível para
seu reator de pesquisa). Portanto,
o acordo teria pouco efeito a não
ser o de aprovar a continuidade
do enriquecimento de urânio e
minar novas sanções ao país, sem
limitar sua capacidade de fabricar
uma arma nuclear. Ainda há espaço para diplomacia, se o Irã parar o enriquecimento de urânio e
cooperar com a AIEA, conforme
pede o Conselho de Segurança.
As sanções vão ajudar a atrasar
o programa nuclear iraniano?
As sanções vão elevar os custos
da provocação nuclear iraniana e
podem atrasar sua capacidade
em adquirir a tecnologia e os materiais necessários para se construir uma arma nuclear. As sanções restringem o esforço do país
em contrabandear aquilo que
Conselho de Segurança baniu.
Mas duvido que as medidas vão
impedir o Irã de fabricar uma
arma nuclear algum dia.
É possível acabar com
a ambição nuclear
iraniana no longo prazo?
É possível, mas não provável.

“

O acordo imperfeito
ajuda o Irã a
apresentar a ilusão
de um progresso
diplomático

A posição do Brasil ajuda
a ambição do país em
conseguir um assento no
Conselho de Segurança da ONU?
Ao minar os esforços do Conselho
de Segurança em cessar o programa nuclear do Irã, o Brasil
atrasou sua ambição de se tornar
um membro permanente. O esforço mal orientado no acordo
com o Irã prejudicou os esforços
internacionais para reforçar o
Tratado de Não-Proliferação de
Armas Nucleares e compelir o Irã
a cumprir as várias resoluções do
Conselho de Segurança. ■

