
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva diz “querer para o Irã
o que quer para o Brasil”:
acesso à tecnologia nuclear
com garantias de que ela não
seja usada para fins militares.

Lula é contra as sanções apro-
vadas em junho porque “colo-
car Teerã contra a parede”
significaria o fim de uma solu-
ção negociada. Os EUA dizem
que o Irã quer fabricar uma
bomba atômica. Apesar de
Teerã negar as acusações, o
programa balístico do país e a
usina de Qom, mantida em
segredo por anos, seriam indí-
cios dessa busca.

GENEBRA

O Irã rejeitou ontem as conclu-
sões do relatório da Agencia In-
ternacional de Energia Atômica
(AIEA) e acusou o órgão de estar
“a serviço do Ocidente”, mas in-
sistiu que não vai frear seu pro-
grama nuclear e os dados revela-

dos mostram “o sucesso dos
avanços tecnológicos do país”.

Em entrevista ao Estado, o
embaixador do Irã em Viena, Ali
Asghar Soltanieh, insistiu em de-
clarar que o Ocidente está erra-
do em achar que o país vai inter-
romper suas metas nacionais
por causa de sanções. “O Ociden-
te já errou muitas vezes em rela-
ção ao Irã. O primeiro grande
equívoco foi achar que a revolu-
ção de 1979 não ocorreria. Agora,
acham que vão nos parar por
meio de sanções que são profun-
damente políticas”, disse o diplo-
mata.

Ele disse que Teerã está pron-
to para se engajar em novas nego-
ciações para encontrar uma solu-
ção para o programa nuclear ira-
niano. Mas alertou que a condi-
ção para os países ocidentais se-
ria “falar de igual para igual”. O
diplomata ressaltou que a vonta-
de do Irã é ter na mesa não ape-
nas americanos, russos e euro-
peus, mas também os brasileiros
e turcos que, em maio, media-
ram um acordo nuclear com Tee-
rã. O tratado acabou sendo rejei-
tado por Washington, que lide-
rou a imposição de sanções ao
país.

Soltanieh acusou ainda os paí-
ses ocidentais de tentar transfor-
mar a AIEA em “um órgão subsi-
diário” do Conselho de Seguran-
ça da ONU. “Isso não vamos per-
mitir e, nesse ponto, sabemos
que temos o apoio do Brasil.”

Ontem, o diplomata disse à
agência de notícias iraniana
Mehr que o relatório divulgado
pela AIEA “era um sério golpe
contra a reputação técnica da en-
tidade”, mas ressaltou que as in-
formações mostram que as ativi-
dades nucleares do Irã “estão
sendo completamente supervi-
sionadas”. “Os números e as es-
tatísticas das atividades no Irã
são sinais do avanço e sucesso
do país no campo da tecnologia
nuclear”, afirmou. / J.C.

Filho diz que Sakineh
pode ser morta em breve
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Teerã rejeita relatório e afirma que manterá programa
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Em maio, quando Brasil e Turquia fe-
charam com o Irã o Acordo de Tee-
rã, a diplomacia brasileira sabia que
o estoque iraniano de urânio enri-

quecido a baixo teor alcançava 2.400 quilos,
segundo uma fonte do governo. Era o dobro
da quantidade de outubro de 2009, quando
os EUA e seus aliados fracassaram em extrair
do Irã um compromisso semelhante, de tro-
ca de urânio por combustível nuclear.

A mesma fonte diz que o fato de o Irã ter
elevado seu estoque de urânio em baixo teor
de 2.400 quilos, em maio, para 2.800 quilos,
em agosto, mostra que sua produtividade
tem sido menor. A média mensal de produ-
ção entre outubro e maio foi de 342,8 quilos.
De maio a meados de agosto, caiu para 133,3
quilos por mês.

O atual estoque iraniano, de 22 quilos de
urânio a 20% está aquém da necessidade do
país. Mas o já Irã acumulou matéria-prima – o
urânio enriquecido a baixo teor – suficiente
para enriquecer mais de 200 quilos de urânio
a 20%. Em maio, o país contava com 5,7 qui-
los de urânio a 20%. Em agosto, passou a 22
quilos. Para uma arma nuclear, é necessário o
domínio da etapa seguinte – elevar o teor do
urânio de 20% a 90%. Essa fase é considerada
mais fácil de ser atingida que as anteriores.
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Irã acelera programa nuclear e
veta entrada de inspetores da AIEA

Lula apoia meta
nuclear de
Ahmadinejad

Produtividade caiu,
mas país está mais
perto de uma bomba

Iniciativa. Ahmadinejad durante reunião em Doha: presidente está ‘pronto para negociar’

Governo iraniano
desmente documento da
AIEA e acusa agência da
ONU de ‘estar a serviço
do Ocidente’

Andrei Netto
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Intelectuais europeus, dissiden-
tes iranianos e parentes de Saki-
neh Ashtiani, condenada à mor-
te por apedrejamento, afirma-
ram ontem, em Paris, que ela po-

de ser executada a “qualquer mo-
mento” pela Justiça do Irã a par-
tir de sexta-feira. O risco de mor-
te iminente tem relação com o
fim do Ramadã, o mês sagrado
dos muçulmanos, e foi expresso
ao Estado por telefone, de Tee-
rã, por Sajjad Ghaderzadeh, filho

da condenada. O jovem voltou a
pedir a intervenção do presiden-
te do Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, para salvar sua mãe.

Condenada por adultério e
por cumplicidade no homicídio
de seu marido, Sakineh deveria
ter sido executada em 9 de julho,
mas a pressão internacional te-
ria levado ao adiamento da sen-
tença. O sinal de alerta de que a
morte de Sakineh está próxima
foi dado por causa do suposto au-
mento da pressão por parte do
governo de Mahmoud Ahmadi-

nejad sobre parentes e advoga-
dos que lutam pelo cancelamen-
to da pena. “Estamos todos sob
uma pressão moral enorme e
constante”, afirmou o filho.

Apelo internacional. Segundo
Ghaderzadeh, todo contato com
a mãe foi cortado nas últimas
três semanas. Com medo de per-
dê-la nos próximos dias, ele pe-
diu um nova mobilização da co-
munidade internacional, e não
apenas da Europa, já que os paí-
ses ocidentais têm relaciona-

mento diplomático limitado
com o Irã.

“Não é o caso dos países ami-
gos, como a Turquia e o Brasil”,
afirmou. “Lula pode nos apoiar.
O governo brasileiro pode de-
monstrar seu profundo desacor-
do em relação à pena de apedreja-
mento.”

Para Ghaderzadeh, o presiden-
te brasileiro precisa responder
ao iraniano. “Em vez de falar de
programa nuclear com o Irã, Lu-
la deveria falar de direitos huma-
nos”, disse o jovem.

Líder de uma campanha inter-
nacional pela libertação de Saki-
neh, o filósofo francês Bernard-
Henri Lévy, presente ao evento,
também pediu a mediação brasi-
leira: “Continue, Lula. Não desis-
ta.” De acordo com o advogado
Houtan Kian, há pouco tempo.

“Tentei tirar proveito das fa-
lhas da lei para adiar a data do
apedrejamento, mas a pena não
foi anulada”, afirmou o advoga-
do, advertindo que a sentença
pode ser executada a qualquer
momento.

estadão.com.br

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Desafiando as sanções unilate-
rais e do Conselho de Seguran-
ça da ONU, o Irã acelerou seu
programa nuclear, impediu a
entrada de dois inspetores da
Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA)em
suas instalações atômicas e ne-
gou o acesso a informações
que determinariam se o real
propósito do programa de Tee-
rã é produzir a bomba.

Segundo um relatório da
AIEA, entre 9 de fevereiro e 20
de agosto, o Irã produziu 22 qui-
los de urânio enriquecido a 20%
em sua usina de Natanz. No pas-
sado, o Irã havia enriquecido urâ-
nio apenas a 3,5% – o grau neces-
sário para a produção de energia.
O governo iraniano alega que co-
meçou a enriquecer urânio a
20% em fevereiro para produzir
combustível para seu reator de
pesquisas médicas.

O Brasil e a Turquia obtiveram
um acordo com o Irã em maio
para o país trocar urânio enrique-
cido com um terceiro país por
combustível para seu reator de
pesquisas. Mas, apesar do acor-
do, o Conselho de Segurança
aprovou a quarta rodada de san-
ções contra o país em junho.

De acordo com o relatório, os
iranianosaumentaram de 5,7 qui-
los em maio para 22 quilos em
agosto aquantidade de urânioen-

riquecido a 20%. Teerã também
teria aumentado seu estoque de
urânio enriquecido a 3,5% a 2,8
mil – em maio era de 2,4 mil qui-
los. Para especialistas, esse volu-
me seria suficiente para cons-
truir entre duas e três bombas,
mas desde que enriquecido a
90% – tecnologia que o Irã ainda
não teria.

O relatório, que será apresen-
tado no dia 13, em Viena, indica
que a recusa iraniana em aceitar
inspetores nucleares está preju-
dicando as atividades da AIEA no
Irã, que insiste no caráter pacífi-
co das suas atividades. O docu-

mento está sendo divulgado em
meio à tentativa de vários gover-
nos de relançar uma negociação
a partir deste mês com o Irã. O
presidenteMahmoud Ahmadine-
jad disse que está pronto para ne-
gociar. Mas insiste que o proces-
soprecisariacontar com apartici-
pação do Brasil e da Turquia.

Agora, as conclusões da AIEA
indicam que uma solução para a
crise nuclear no Irã é urgente e
insinua que teme o desenvolvi-
mento rápido de programa nu-
clear com fins militares.

O tom ameaçador do relatório
surpreendeu até experientes ne-

gociadores da AIEA. Em conver-
sa com o Estado, um deles insis-
tiu que a meta da AIEA é demons-
trar que há uma emergência e os
governos devem dar uma solu-
ção diplomática ao caso antes
que saia de qualquer controle.

Os EUA disseram que as con-
clusões da agência eram preocu-
pantes. “O relatório da AIEA so-
bre o Irã demonstra que o país
está se recusando a cumprir com
suas obrigações nucleares e man-
tém seus esforços para expandir
seu programa atômico e se apro-
ximar da arma nuclear”, afirmou
a Casa Branca, em uma nota.

● Avaliação
O relatório so-
bre o Irã será
avaliado preli-
minarmente
pela AIEA en-
tre hoje e o dia
11 e, em uma
segunda eta-
pa, entre os
dias 13 e 17.
Dia 27, haverá
a Conferência-
Geral da
agência.

Avanço. Relatório da agência da ONU, considerado ‘perturbador’ pelos EUA, indica que Teerã aumentou produção de urânio
enriquecido a 20%, obtendo 22 kg da substância; documento aponta falta de cooperação e violação de resoluções pelo governo iraniano
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A16.




