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A decisão do líder supremo
do Irã, aiatolá Khamenei, de
intervir no gabinete ministe-
rial do presidente Mahmoud
Ahmadinejad evidenciou um
racha entre os dois líderes
iranianos. Khamenei rever-
teu em abril a decisão de Ah-
madinejad de demitir o mi-
nistro da Inteligência Heydar
Moslehi. Em protesto, Ahma-
dinejad ausentou-se de ceri-
mônias oficiais por 11 dias.
De acordo com o deputado
Morteza Agha-Tehrani, próxi-
mo a Ahmadinejad, o aiatolá
chegou a dar um ultimato ao
presidente: que ele aceitasse
o ministro, ou renunciasse.
Em maio o presidente no-
meou ele mesmo ministro do
Petróleo, um dos cargos mais
importantes do país, que ocu-
pa a presidência da Organiza-
ção dos Países Exportadores
de Petróleo (Opep). Pressio-
nado, recuou.
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A o longo da última década,
atuamosno Irã como embai-
xadores de vários países eu-
ropeus. Acompanhamos

atentamente o desenvolvimento da
crise nuclear entre o Irã e a comunida-
de internacional. É inaceitável que as
negociações estejam há tanto tempo
num impasse.

O mundo árabe e o Oriente Médio
estão entrando numa nova era. Ne-
nhum país está imune às mudanças.
A República Islâmica do Irã enfrenta
o descontentamento de uma parcela
expressiva de sua população. Por to-
da parte, novas perspectivas estão
emergindo. Um período de incerte-
zas como o atual oferece a oportuni-
dade de reconsiderar posições previa-
mente estabelecidas. É chegada a ho-
ra de adotar esta atitude em relação à
questão nuclear iraniana.

Em termos do direito internacio-

nal, a posição da Europa e dos EUA é
talvez menos sólida do que se acredita.
Basicamente, ela tem como lastro um
conjunto de resoluções adotadas pelo
Conselho de Segurança referindo-se ao
capítulo 7 da Carta das Nações Unidas,
que autoriza o uso de medidas coerciti-
vas no caso de “ameaças à paz”.

Mas o que constituiria uma ameaça?
Seria o enriquecimento de urânio nas
centrífugas iranianas? Esta é, sem dúvi-
da, uma atividade delicada, empreendi-
da por um país delicado, numa região
onde o equilíbrio é também delicado.
As preocupações manifestadas pela co-
munidade internacional são legítimas,
e o Irã tem o dever moral, além da neces-
sidade política, de responder a elas.
Mas, em princípio, não há nada no direi-
to internacional, nem no Tratado de
Não Proliferação (TNP), proibindo o
enriquecimento de urânio. Além do Irã,
muitos outros países – signatários do
TNP ou não – enriquecem urânio sem
serem acusados de “ameaçar a paz”. E,
no Irã, esta atividade é submetida às ins-
peções da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA). É verdade que
estas inspeções são limitadas por um
acordo de salvaguardas que data da dé-
cada de 70. Mas também é verdade que a
AIEA nunca descobriu nenhuma tenta-
tiva iraniana de encaminhar material
nuclear para usos militares.

‘País limítrofe’. Será que a ameaça à
paz está contida num programa clandes-
tino que busca a construção de uma ar-
ma nuclear? Faz ao menos três anos que
funcionários dos serviços americanos
de espionagem descartaram essa hipó-

tese. O diretor de espionagem dos EUA,
James Clapper, depôs no Congresso em
fevereiro: “Nossa avaliação ainda é que
o Irã está mantendo aberta a opção de
desenvolver armas nucleares... Mas não
sabemos se o Irã vai realmente decidir
construí-las... Ainda entendemos que
as decisões iranianas quanto ao progra-
ma nuclear têm por base um cálculo de
custo-benefício, o que proporciona à co-
munidade internacional oportunida-
des para influenciar Teerã”.

Atualmente, a maioria dos especialis-
tas, mesmo em Israel, parece acreditar
que o Irã luta para se firmar como um
“país limítrofe”, tecnicamente capaz de
produzir uma arma nuclear, mas que se
abstém de fazê-lo por enquanto. É possí-
vel que nos arrependamos depois, mas
nãohánadanodireitointernacional,nem
nas regras da AIEA proibindo este tipo de
ambição. Além do Irã, vários países com-
prometidosanãoconstruirarmasnuclea-
res já atingiram esta situação limítrofe ou
estão prestes a fazê-lo. Ninguém parece
preocupado em incomodá-los.

Com frequência ouvimos que a má
vontade do Irã, sua recusa em negociar
com seriedade, deixou aos nossos paí-
ses pouca escolha a não ser levar o caso
iraniano ao Conselho de Segurança da
ONU em 2006. Também neste ponto as
coisas são pouco claras. Devemos lem-
brar que em 2005 o Irã estava disposto a
negociar um limite para o número de
suas centrífugas e a manter o nível de
enriquecimento do material muito abai-
xo dos altos valores necessários para
fins militares. E, principalmente, o país
expressou sua prontidão em aplicar o
Protocolo Adicional que já tinha sido

assinado com a AIEA, permitindo inspe-
ções invasivas em todo o território ira-
niano, mesmo em instalações não anun-
ciadas. Mas, naquele momento, euro-
peus e americanos queriam convencer
o Irã a abrir mão de seu programa de
enriquecimento, abandonando-o por
completo. E, ao menos para os irania-
nos, o mesmo objetivo ainda está por
trás da insistência do Conselho de Segu-
rança na suspensão de todas as ativida-
des de enriquecimento no Irã.

Dilema. Antes de acusar o Irã de difi-
cultar as negociações, é preciso reco-
nhecer que a meta de “nenhuma centrí-
fuga operando no Irã, seja permanente-
mente ou temporariamente” é um obje-
tivo irreal, que contribuiu muito para a
criação do impasse atual.

É claro que há um dilema assombran-
do a mente da maioria de nossos líde-
res. Por que oferecer ao regime iraniano
uma abertura que poderia ajudá-lo a res-
taurar tanto sua legitimidade interna
quanto a internacional? Não seria me-
lhor esperar um sucessor mais palatá-
vel? Trata-se de uma pergunta impor-
tante. Mas não devemos superestimar a
influência de uma negociação nuclear
sobre desenvolvimentos internos que
operam em níveis mais profundos.

Ronald Reagan costumava chamar a
URSS de “império do mal”. Isto não im-
pediu que ele negociasse intensamente
com Mikhail Gorbachev tratando do de-
sarmamento nuclear.

Deveríamos culpá-lo por retardar o
avanço da história? Os países interessa-
dos no futuro do Irã devem, sem dúvida,
manter o foco nas questões dos direitos

políticos e do respeito aos direitos
humanos, mas também se esforçar
mais para solucionar um problema
de proliferação frustrante e ainda ur-
gente. Ao fazê-lo, reduziríamos uma
considerável fonte de tensão numa
região que precisa mais do que nunca
da tranquilidade.

O fracasso da última rodada de ne-
gociações mostra que será difícil su-
perar o impasse atual. No decorrer
da negociação, quanto mais discre-
tos e técnicos forem seus procedi-
mentos, maiores serão as chances de
progredir. E, em relação à sua subs-
tância, já sabemos que qualquer solu-
ção terá de levar em conta o sistema
de inspeções da AIEA. Temos de deci-
dir se confiamos ou não na capacida-
de da AIEA de supervisionar todos os
países membros. Se não confiamos
na agência, devemos nos perguntar
por que mantemos uma organização
que só se mostra eficiente diante de
seus membros mais virtuosos. Na
verdade, o primeiro passo poderia
ser um questionamento, de ambas as
partes, de quais seriam as ferramen-
tas adicionais para monitorar plena-
mente o programa nuclear iraniano e
oferecer garantias críveis de que to-
das as iniciativas relacionadas a ele
tenham intenções pacíficas. Com ba-
se na resposta oferecida, uma nego-
ciação pragmática poderia, então, ter
início. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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SÃO EX-EMBAIXADORES RESPECTIVAMEN-

TE DE GRÃ-BRETANHA, SUÉCIA, ALEMA-

NHA, BÉLGICA, FRANÇA E ITÁLIA NO IRÃ

TEERÃ

O Irã anunciou ontem que tri-
plicará sua produção de urâ-
nio enriquecido a 20%, proces-
samento que passará a ser rea-
lizado em um bunker enterra-
do nas montanhas. Anunciada
pela TV estatal iraniana, a deci-
são é uma resposta a declara-
ções recentes do diretor-geral
da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), o ja-
ponês Yukiya Amano, expres-
sando “preocupação sobre as
possíveis dimensões milita-
res” do programa iraniano.

A possibilidade de o Irã trans-
ferir parte de seus reatores para
um local sob forte proteção mili-
tar vinha sendo discutida por di-
plomatas estrangeiros e analis-
tas. A decisão de escalar a produ-
ção de urânio enriquecido, po-
rém, deve intensificar a tensão
entre Teerã e potências ociden-
tais, que acusam os iranianos de
estarem em busca da bomba nu-
clear. “Nossa resposta é a amplia-
ção do trabalho na esfera de tec-
nologia nuclear”, anunciou a re-
pórteres Fereydoun Abbasi, prin-
cipal cientista do programa atô-
mico iraniano, após participar
de uma reunião com o gabinete
da República Islâmica.

Potências ocidentais, como
EUA e França, qualificaram o
anúncio do Irã de “provocação”.
“Estamos preocupados com as
intenções anunciadas pelo Irã
de continuar reforçando seu pro-
grama de enriquecimento (nu-
clear) e com a violação de suas
obrigações internacionais”, de-
clarou o porta-voz do Conselho
de Segurança Nacional dos EUA,
Tommy Vietor.

“Ele (o anúncio) reforça os te-
mores da comunidade interna-
cional em relação à intransigên-
cia do Irã e sua persistente viola-
ção do direito internacional”,
afirmou uma nota da chancela-
ria francesa.

A agência atômica da ONU, co-
mandada por um conselho de 35
países, disse ter sido informada
dos novos planos atômicos do
Irã pela imprensa. “O Irã ainda
não informou a agência sobre ne-

nhuma decisão”, afirmou Gill
Tudor, porta-voz da AIEA.

Atualmente, o Irã processa
urânio na usina de Natanz e a
maior parte do material nuclear
é enriquecida a 3,5% – taxa ade-
quada para a geração de energia
elétrica. O novo local onde fun-
cionarão os principais reatores
iranianos chama-se Fordo e fica

ao lado de um complexo militar.
As instalações estão na região

de Qom – um dos principais cen-
tros xiitas de estudos islâmicos –
e foram mantidas em segredo
até Estados Unidos e países euro-
peus revelarem sua existência
ao mundo, em 2009. As potên-
cias acusaram o Irã de construir
Fordo para fins militares e, sob

pressão, Teerã aceitou autorizar
inspetores da AIEA a vistoriar o
local.

Segundo um relatório da agên-
cia da ONU, Fordo deverá abri-
gar mais de 3 mil reatores, que
entrarão em funcionamento “no
verão” (entre junho e setem-
bro). Atualmente não há ne-
nhum reator no complexo.

Isótopos. Teerã já havia anun-
ciado que pretende enriquecer
urânio a 20% por meio de equipa-
mentos mais modernos. O obje-
tivo seria usar esse material nu-
clear para operar uma centrífuga
de 44 anos – de fabricação ameri-
cana – que produz isótopos para
uso médico.

Para fabricar uma bomba, é

preciso enriquecer urânio a ní-
veis acima de 90%. Ontem o Ins-
titute for Science and Internatio-
nal Security, um centro de pes-
quisa sobre política nuclear de
Washington, afirmou que a im-
plementação de Fordo poderia,
dentro de um ano, permitir ao
Irã produzir urânio para uma
bomba, “caso decida fazê-lo”.

Em reação às declarações do
diretor-geral da agência da
ONU, o presidente iraniano,
Mahmoud Ahmadinejad, havia
afirmado que o diplomata japo-
nês “trabalha para Washington”.

Há exatamente um ano, o Con-
selho de Segurança da ONU ado-
tou a quarta resolução contra o
programa iraniano. O organis-
mo impôs várias restrições co-
merciais em “áreas sensíveis”,
como a nuclear e a militar do Irã.
/ REUTERS e WASHINGTON POST

O ‘Estado’ publica este artigo –
reproduzido também por ‘Le
Monde’, ‘El País’ (Espanha) e
‘Financial Times’ (Grã-Bretanha)
– com exclusividade no Brasil
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PARA LEMBRAR

Irã triplicará processamento de urânio
País passa por
divisão política

Farpas. Ahmadinejad acena em Teerã: para líder iraniano, chefe de agência atômica da ONU ‘trabalha para Washington’
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Rota de colisão. TV estatal iraniana anuncia escalada sem precedentes no enriquecimento de material nuclear e transferência
de reatores para bunker escondido no interior de montanhas; decisão seria resposta a novo tom adotado por agência atômica da ONU
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A19.




