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Embora hesite em tomar uma
posição oficial antes da divul-
gação oficial do relatório da
AIEA, o Itamaraty tende a re-
jeitar a adoção de novas san-
ções ao Irã. Na avaliação da
diplomacia brasileira, as san-
ções podem ser ineficazes e
não trazer o efeito pretendido
pelas potências ocidentais, de
enfraquecer o regime persa.

Na gestão de Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2010), o
Brasil aproximou-se diplomáti-

ca e comercialmente do Irã. O
presidente Mahmoud Ahmadi-
nejad visitou Brasília e Lula,
Teerã.

No ano passado, o ex-presi-
dente intermediou, ao lado da
Turquia, um acordo para que
o Irã enriquecesse urânio fora
do país. O pacto foi rejeitado
pelos Estados Unidos e países
europeus, que impuseram no
Conselho de Segurança uma
nova rodada de sanções ao
país dos aiatolás.

O líder da oposição de centro-
direita da Espanha, Mariano
Rajoy, do Partido Popular, ven-
ceu o debate transmitido na noi-
te de segunda-feira pela TV do
país, afirmaram ontem pesqui-
sas de opinião, reforçando seu
favoritismo para as eleições do
dia 20. O desemprego de 21,5%
e a crise na zona do euro marca-
ram o debate entre Rajoy e o
candidato socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, que acusou o
rival de ser uma ameaça ao Esta-
do do bem-estar social. Esse foi
o único debate programado pa-
ra a campanha.

Em quatro dias, mais de 20 mil
pessoas doaram cerca de 6 mi-
lhões de yuans (US$ 945
mil) pela internet, cor-
reio ou até mesmo
jogando cédulas na
casa do artista e
dissidente chinês
Ai Weiwei. Ele ain-
da não decidiu se
pagará a multa de 15
milhões de yuans (US$
2,4 milhões) por evasão
tributária, admitindo implicita-
mente a culpa, ou se contestará
a cobrança e correrá o risco de
ser preso novamente.

A Coreia do Sul decidiu ontem
retomar a assistência médica à

Coreia do Norte por meio
da Organização Mun-

dial da Saúde, desblo-
queando US$ 6,94
milhões retidos des-
de 2010. De acordo
com informações

da agência Yonhap,
que cita um funcioná-

rio do Ministério de
Reunificação sul-coreano,

Seul decidiu liberar a verba por
motivos humanitários e aten-
dendo a uma solicitação da
OMS.

SÍRIA
Opositor vence único
debate antes de eleições

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) informou ontem
que mais de 3.500 dissidentes
foram mortos pelo regime da
Síria durante os oito meses de
protestos. Pelo menos 60 mani-
festantes morreram após o go-
verno ter assinado, no início do
mês, um acordo com a Liga Ára-
be para conter a repressão. A
ONU afirma que os números
são conservadores e levantados
por “fontes confiáveis” em terri-
tório sírio.

Ontem, mais duas pessoas
foram mortas na cidade de

Homs. Moradores afirmam que
tropas do governo passaram a
controlar extensas áreas da cida-
de após a fuga de opositores,
mas forças de segurança ainda
conduzem operações de buscas
em alguns bairros.

CHINA
‘Vaquinha’ de dissidente
arrecada US$ 945 mil

Tunísia decide deportar
ex-premiê de Kadafi

Internacional

M al foi tornado público, ainda ex-
traoficialmente, em Viena, o
mais recente relatório sobre o
Irã da Agência Internacional de

Energia Atômica (AIEA) tem sua credibilida-
de posta em xeque. Em especial, pelas suspei-
tas levantadas após uma visita aos Estados
Unidos feita pelo diretor-geral da agência, o
japonês Yukiya Amano, menos de duas sema-
nas antes da divulgação do documento. En-
tre os membros da AIEA, Amano já era visto
como um líder menos independente de Wa-
shington do que seu antecessor, o egípcio
Mohamed ElBaradei.

Não à toa, a primeira reação dos 35 mem-
bros do conselho dessa agência das Nações
Unidas foi de cautela ao receber o relatório.
O documento destaca haver “sérias preocu-
pações” na AIEA com os testes nucleares rea-
lizados pelo Irã, apontados como “fortes indi-
cações de possível desenvolvimento de ar-
mas nucleares”. Mas não chegou a apresen-
tar uma conclusão cabal e comprovada sobre
a construção da bomba atômica iraniana.

Esse conjunto de dúvidas, segundo um ob-
servador dessa questão no governo brasilei-
ro, dificilmente permitirá a adoção de novas
e mais duras sanções do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas contra o Irã, como
pretendem os EUA. Com interesses econômi-
cos diretos, a Rússia e a China pressionaram
Amano a relaxar o tom do relatório e, no Con-
selho de Segurança, tendem a vetar qualquer
nova proposta de resolução com novas reta-
liações.

O relatório, mesmo cercado de dúvidas,
trará pressões adicionais sobre Teerã e seu
programa nuclear. Mas também levará os
EUA a tourear Israel, país considerado hoje o
maior desafio de Washington na esfera inter-
nacional. A ameaça de um ataque militar is-
raelense às plantas nucleares do Irã tem esta-
do presente nas últimas semanas. Pode tor-
nar-se realidade e arrastar os EUA, num mo-
mento de restrição fiscal, a uma nova aventu-
ra militar no Oriente Médio, com abrangên-
cia muito mais ampla do que os conflitos no
Iraque e no Afeganistão.

✽

É CORRESPONDENTE EM WASHINGTON

Especial. A íntegra do relatório da AIEA, em
inglês, e o avanço do programa de Teerã
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ESPANHA COREIAS LÍBIA

● Resolução 1.737 (2006)
Veta a importação de certos
componentes para o programa
nuclear iraniano, lista suspeitos
e cria um comitê para avaliar a
questão

● Resolução 1.747 (2007)
Proíbe a exportação de
armas iranianas e congela os
bens de 28 empresas e de
pessoas envolvidas no
programa nuclear do país

● Resolução 1.835 (2008)
Veta a exportação ao Irã de toda
tecnologia nuclear que possa
ter fins militares e exorta a
inspeção de navios iranianos

● Resolução 1.929 (2010)
Expande as restrições às
atividades militares, financeiras
e ao livre trânsito de autoridades
ligadas a Guarda Revolucionária
do Irã e ao programa nuclear
iraniano

✽

Bastidores: Denise Chrispim Marin

ONU diz que mais de 3.500 opositores
foram mortos desde início da repressão

A POSIÇÃO DO BRASIL

AFP

Seul liberará assistência
médica a Pyongyang

A Justiça da Tunísia determi-
nou ontem a extradição para a
Líbia do primeiro-ministro do
regime de Muamar Kadafi. O
pedido havia sido feito pelo
Conselho Nacional de Transi-
ção líbio. Al-Baghdadi Ali al-
Mahmoudi foi premiê de 2006
até a queda do governo do dita-
dor. “É uma decisão injusta,
uma decisão política. Se algo de
ruim acontecer com ele na Lí-
bia, a Justiça tunisiana será res-
ponsável”, disse o advogado de
Al-Mahmoudi, Mabrouk Kor-
chid. O ex-premiê tinha sido
detido em setembro na Tunísia.

Relatório da AIEA aponta indícios de
que programa nuclear do Irã é militar

40

Independência
de agência é
posta em dúvida

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O Irã quer desenvolver armas
nucleares, segundo detalhes
divulgados ontem do relató-
rio da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA) so-
bre o programa nuclear do
país. O anúncio oficial, progra-
mado para hoje, deve intensifi-
car a pressão para a adoção de
novas sanções no Conselho de
Segurança da ONU e eleva o
risco de uma ação preventiva
israelense contra instalações
atômicas iranianas.

“Embora algumas atividades
identificadas no relatório pos-
sam ter aplicações civis e milita-
res, outras são específicas para
armas nucleares”, diz o texto,
que vazou para as principais
agências de notícia um dia antes
da publicação oficial em Viena.

Segundo a AIEA, são quatro as
provas de que “o Irã realizou ati-
vidades relevantes para o desen-
volvimento de um artefato nu-
clear”. Primeiro, ocorreram “es-
forços, em alguns casos bem-su-
cedidos, para a aquisição de equi-
pamentos e materiais por indiví-
duos ou entidades relacionadas
a ações militares”.

Em segundo lugar, o Irã bus-
cou “vias obscuras para desen-
volver material nuclear”. O ter-
ceiro ponto, diz a AIEA, foi a
“compra de informações e docu-
mentos para o desenvolvimento
de armas nucleares de uma rede
clandestina”. Por último, Teerã
“desenvolveu um design domés-
tico de uma arma nuclear, in-
cluindo o teste de componen-
tes”.

A AIEA acrescenta que as “in-
formações indicam que antes do
fim de 2003 essas atividades inte-
gravam um programa estrutura-
do. Também há indícios de que

algumas das atividades relevan-
tes para o desenvolvimento de
uma arma nuclear continuaram
depois daquele ano e algumas de-
las persistem até hoje”.

A porta-voz do Departamento
de Estado, Victoria Nuland, dis-
se que “os EUA haviam acabado
de receber o relatório e ainda
não estavam preparados para dis-
cutir os próximos passos”.

“O relatório é desequilibrado,
amador e politicamente motiva-
do”, disse Ali Asghar Soltanieh,
que representa o Irã junto à
AIEA em Viena. De acordo com
ele, “não há nenhuma novidade
no relatório”. Além disso, “ape-
sar da disposição do Irã em nego-

ciar, a AIEA decidiu publicar o
texto, uma ação que apenas man-
chará a reputação da entidade”.

No curto prazo, segundo diplo-
matas, os esforços dos EUA e de
seus aliados europeus se concen-
trarão em uma ação mais dura do
Conselho de Segurança. A inicia-
tiva, porém, esbarra na oposição
de Rússia e China a novas san-
ções. “Moscou não quer que jo-
guemos gasolina num carro pe-
gando fogo. Eles acham que dá
para curar um paciente apenas
tirando o termômetro”, afirmou
ao Estado um diplomata envol-
vido nas negociações.

Apesar da pressão do Ociden-
te, Juan Cole, professor da Uni-

versidade de Michigan, conside-
ra difícil convencer russos e chi-
neses. “A China aumentou em
50% suas importações de petró-
leo do Irã no primeiro semestre
do ano”, disse Cole.

A hipótese de uma ação mili-
tar israelense também não está
descartada. “Apesar de ser míni-
mo o risco de um ataque israelen-
se, essa possibilidade tende a
crescer caso Israel considere fra-
ca a resposta da comunidade in-
ternacional”, afirmou Crispin
Hawes, da agência de risco políti-
co Eurasia. Hoje, após a divulga-
ção oficial do relatório, o premiê
de Israel, Binyamin Netanyahu,
pedirá novas sanções ao Irã.

Avanços. Área externa da usina de Natanz, responsável pelo enriquecimento de urânio, onde estão instaladas 8 mil centrífugas
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MORRERAM EM UM
DESABAMENTO
EM MANIZALEZ,
NA COLÔMBIA

● Silêncio
O premiê israe-
lense, Bibi Ne-
tanyahu, ins-
truiu seus mi-
nistros a não
comentar o
relatório da
AIEA a respei-
to do progra-
ma nuclear
iraniano

SANÇÕES VIGENTES

�����
����������	
�	������
������
����
�����
��
������
���
����
��	���������

���	�
������
���������
��������
�������	
������������
���������������

������������

����������	
��
������
��
���
������
���
	
���
����
������	�����	

�����������
�	��	������
����
�
�	�������	
��
�����
���������


�����
������������������� ��!
�"��
��#�����������������
��	��
��$�������
��������������
 

�	��������
����%������������ "�
�
��������
���������
���
������ 
� �

������������	�
����&��
���� 
� �����$�����
�����������������#�����
��
!"#'������(��
�������"����$"#

��
��

�)*�+,-*�.�/��

Tensão. Documento feito pela agência da ONU vazou para a imprensa e deve intensificar a pressão da comunidade internacional para
a aprovação de novas sanções contra Teerã e aumentar o risco de um ataque preventivo de Israel às instalações atômicas iranianas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2011, Primeiro Caderno p. A14.




