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Um ataque contra o Irã será
“desastroso” e dará início a
uma “guerra que pode sair do
controle”. O alerta é de um dos
principais nomes da diplomacia
mundial, o sueco Hans Blix, ex-
chefe dos inspetores de armas
da ONU para o Iraque e ex-dire-
tor da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA). A se-

guir, os principais trechos da en-
trevista concedida ao Estado
por telefone.

● O que ocorrerá após a publica-
ção do relatório da AIEA?
Haverá um debate intenso den-
tro do conselho da AIEA e no
Conselho de Segurança da
ONU. Já sabemos que muitos
países aproveitarão a ocasião
para dizer que estão preocupa-
dos e pressionarão por mais
sanções.

● O que o sr. achou do relatório?
É muito bom que tudo isso te-
nha sido publicado. Antes, a
AIEA se limitava a dizer que ha-
via recebido informações de ser-
viços de inteligência apontando

para isso ou aquilo. Agora, ela
comparou dados recebidos
com os que ela mesmo tinha. O
resultado foi uma série de con-
clusões concretas. Muitas das
informações não são novas,
mas, juntas, mostram um cená-
rio diferente. O que é ainda
mais positivo é que o relatório
ajudou na transparência do de-
bate.

● De que forma ?
Hoje, o mundo é obrigado a se
perguntar o que fazer diante
dessa realidade. Não era misté-
rio para ninguém que o Irã esta-
va enriquecendo urânio. Bi-
lhões de dólares foram gastos
nos últimos anos em uma re-
gião que está armada até os den-
tes por conta dessa situação.

● O que o sr. acha da possibilida-
de de um ataque militar ao Irã?
Isso seria desastroso para a hu-
manidade, algo que poderia sair
do controle de todos. Posso até

entender o medo de Israel dian-
te da situação. O Ocidente po-
de até tentar, mas não sabe to-
dos os lugares que deve atacar.
Na realidade, um ataque fará o
Irã correr para ter uma bomba
nuclear mais rapidamente e se-
ria capaz de unir a população
contra a ameaça externa.

● Qual a repercussão regional de
um conflito?
Esse é o segundo grande proble-

ma. O Irã não ficará sentado,
vendo suas instalações sendo
bombardeadas sem reagir. Tee-
rã tem grandes amigos em Gaza
e no Líbano. Essas regiões se-
rão incendiadas.

● Qual a forma de impedir que o
país obtenha a bomba nuclear?
Essa é a pergunta que diploma-
tas e líderes políticos se fazem.
Há como amedrontar um país a
ponto de conseguir que ele não

se arme? Estamos descobrindo
que não. Não funcionou na Co-
reia do Norte e não está funcio-
nando no Irã.

● O que o sr. sugere?
Conversar, conversar e conver-
sar. O diálogo é necessário.

● Mas o Ocidente diz que tem
feito isso há anos.
O problema é que o Ocidente
sempre senta para dialogar
com uma atitude neocolonialis-
ta. Colocamos precondições, co-
mo o fim do enriquecimento de
urânio. Isso não funciona. Te-
mos de oferecer algo em troca.

● Como o quê?
A garantia de que Teerã não se-
rá atacada. O Irã precisa se sen-
tir seguro para aceitar negociar.
Atacar de forma preventiva, co-
mo foi feito no Iraque, seria um
grande erro. Poderíamos tam-
bém revelar os estoques de ar-
mas nucleares de Israel e obter
um compromisso para acabar
com elas.

O Irã está submetido a qua-
tro resoluções aprovadas pe-
lo Conselho de Segurança da
ONU, além de punições esta-
belecidas pelos EUA e pela
União Europeia. As Nações
Unidas vetaram a importa-
ção de componentes nuclea-
res, além da exportação de
tecnologia atômica e sanções
econômicas a membro do
regime. Os governos america-
no e europeu também têm
punições nesse sentido.
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A preocupação com a possibilidade
de um ataque militar israelense con-
tra o Irã ignora um fator central: es-
pecialistas dizem que as chances de

um ataque como esse ser bem-sucedido são
pequenas. “Os israelenses contam com
meios limitados para atacar o programa nu-
clear iraniano”, disse Richard Russell, profes-
sor da Universidade de Segurança Nacional,
de Washington. “Trata-se de um problema
para os israelenses, e está se tornado cada vez
mais sensível.”

As instalações do programa atômico irania-
no ficam espalhadas numa área ampla, a
1.600 km de Tel-Aviv, separada pelas frontei-
ras de vários países. Algumas das instalações
nucleares são subterrâneas. Yiftah Shapir, di-
retor do Projeto de Equilíbrio Militar da Uni-
versidade de Tel-Aviv, acredita que a Força
Aérea israelense é capaz de provocar estra-
gos durante o ataque contra o Irã, mas sem
conseguir desativar o programa nuclear de
Teerã. “Seria necessário um mês de bombar-
deios contínuos. Não se trata de algo que Is-
rael possa fazer sozinho”, afirmou.

O general da reserva da Força Aérea dos
EUA Charles “Chuck” Wald, ex-vice-coman-
dante do comando de combate dos EUA para
a Europa, calcula que uma operação contra o
Irã exigiria mais de mil mísseis.

Os EUA, aliado mais próximo de Israel, pos-
sui um imenso arsenal, incluindo bombas ca-
pazes de destruir alvos subterrâneos. Mas o
governo do presidente Barack Obama está
enfatizando a aplicação de sanções econômi-
cas mais rigorosas, que precisam da aprova-
ção dos aliados europeus, como consequên-
cia do relatório da AIEA.

“Israel não deve pensar em enfrentar o Irã
sozinho”, disse Uzi Eilam, general da reserva
e bolsista pesquisador do Instituto de Estu-
dos de Segurança Nacional da Universidade
de Tel-Aviv. “A questão é séria e estão fazen-
do comentários muito irresponsáveis quan-
to ao que devemos fazer.”

Para Russell, um ataque contra o Irã não
pode ser comparado ao ataque israelense
contra uma suposta instalação nuclear em
construção na Síria em 2007 – um único alvo
num país vizinho – nem ao ataque contra o
reator de Osirak, no Iraque, em 1981. O espe-
cialista lembra ainda que existem instala-
ções iranianas subterrâneas cuja localização
ainda não foi identificada.

O debate dos últimos dias pode ser um indí-
cio de que não estamos na iminência de ope-
rações militares, pois é de se supor que os
israelenses queiram contar com o elemento
surpresa. / BLOOMBERG

Blog. Ataque preventivo, sanções, diálogo ou
aceitar a bomba atômica iraniana?

blogs.estadão.com.br/gustavo-chacra

O líder supremo do Irã, aiatolá
Ali Khamenei, alertou ontem “o
nimigo sionista (Israel) e seus
aliados, como os EUA” contra
eventuais ataques militares. Os
dois países têm elevado o tom
das críticas ao regime persa
após a divulgação do relatório da
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA) que revelou
indícios sobre o caráter militar
do programa nuclear iraniano.
“Qualquer um que considerar a
ideia de atacar o Irã deve se pre-
parar para ser estapeado com
um punho de ferro”, disse. / AP

✽
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✽ Hans Blix foi chanceler da
Suécia nos anos 70. Entre
1981 e 1997, foi diretor da
AIEA e, em 2002, chefiou a
missão da ONU que procurou
armas de destruição em mas-
sa no Iraque. Ele defendia a
continuação das inspeções,
mas após pressão dos EUA,
que queriam atacar o país,
Blix deixou o cargo.
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‘Atacar iranianos
seria um grande erro’

Aiatolá ameaça
‘inimigo sionista’País sofre com

sanções duras

Londres estima que Israel atacará o
Irã em cerca de dois meses, diz jornal

Hans Blix, ex-chefe dos inspetores de armas da ONU para o Iraque e ex-diretor da AIEA

Chances de sucesso
em ofensiva militar
são pequenas

Em marcha. Cadetes das Forças Armadas do Irã desfilam para o líder supremo, em Teerã: potências divergem sobre diálogo com aiatolás

Blix. ‘Relatório da AIEA
traz conclusões concretas’

estadão.com.br

● Petróleo
Relatório da
AIEA sobre
Irã e risco de
uma guerra no
Golfo Pérsico
contribuíram
com a alta do
petróleo. Barril
do tipo Brent
subiu 1,25%

LONDRES

Citando fontes da “cúpula do
governo” britânico, o jornal
Daily Mail noticiou ontem
que, segundo os cálculos de
Londres, Israel lançará um ata-
que ao Irã em aproximada-
mente dois meses. A informa-
ção – qualificada de “duvido-
sa” pela imprensa israelense –
vem à tona um dia após a agên-
cia atômica da ONU lançar
seu mais duro relatório contra
Teerã, no qual acusa os irania-
nos de tentar fabricar uma
bomba.

Ontem, o secretário de Defesa
dos EUA, Leon Panetta, alertou
que um ataque ao Irã pode ter
“um sério impacto” involuntá-
rio na região. “É preciso ser cui-
dadoso com as consequências
não desejadas (de uma ação con-
tra Teerã). Elas poderiam não só
fracassar em impedir que o Irã
faça o que quer fazer, mas tam-
bém ter um sério impacto sobre
as forças americanas na região.”

Integrantes do gabinete do pri-
meiro-ministro David Cameron
teriam sido avisados para aguar-
dar um ataque de Israel ao Irã
“em breve”. “Esperamos que al-
go aconteça já no natal ou no co-
meço do ano”, teria afirmado
uma fonte da Chancelaria britâ-
nica, citada pelo Daily Mail.

Autoridades britânicas da
área de inteligência teriam con-
firmado a informação.

Há duas semanas, o jornal is-
raelense Yediot Ahronot noticiou
que o primeiro-ministro Binya-
min Netanyahu estava tentando
convencer seu gabinete a apro-
var um amplo ataque contra ins-
talações nucleares iranianas. Ele
teria o apoio do ministro da Defe-
sa, Ehud Barak.

Mas os chefes dos setores de
inteligência e das Forças Arma-

das se oporiam ao uso da força
contra Teerã. Em meio às especu-
lações na imprensa, o Irã disse
que “o regime sionista mia como
um gato quando quer rugir co-
mo um leão”.

Ontem, o mesmo Yediot Ahro-
not colocou em dúvida a “veraci-
dade” da reportagem britânica.

O relatório publicado pela
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA) na quarta-
feira faz duas acusações princi-
pais contra o Irã. Primeiro, o ór-

gão da ONU afirma que irania-
nos não respeitaram as salva-
guardas impostas e não colabora-
ram totalmente com os inspeto-
res. Segundo, que cientistas ira-
nianos podem estar desenvol-
vendo uma instalação para tes-
tes nucleares, detonadores atô-
micos e modelos virtuais para
ogivas – ações que, se confirma-
das, demonstrariam o objetivo
militar do programa de Teerã.

Potências divididas. A Repúbli-
ca Islâmica reagiu furiosamente
ao documento da AIEA. Segun-
do o chanceler iraniano, Ali
Asghar Soltanieh, o relatório
“não é profissional” e foi “ditado
por Washington”. Ele ainda acu-
sou o diretor-geral da AIEA, o ja-
ponês Yukiya Amano, de ter vio-
lado o estatuto da agência atômi-
ca, ao revelar informações que
haviam sido passadas pelo Irã
sob condição de sigilo.

EUA e países europeus afir-
mam que o relatório apresenta-
do esta semana deve levar à ado-
ção de medidas adicionais con-
tra o governo iraniano. A União
Europeia já estuda a possibilida-
de de adotar mais medidas unila-
terais. Rússia e China, entretan-
to, já deram sinais de que não per-
mitirão novas sanções do Conse-
lho de Segurança das Nações
Unidas contra Teerã. / REUTERS

De acordo com diplomata
sueco, o diálogo é a
única forma de impedir
o avanço do programa
nuclear iraniano

Tensão nuclear. Matéria do ‘Daily Mail’ com base em ‘fontes da cúpula do governo’ da Grã-Bretanha afirma que britânicos preveem
que ofensiva ‘não passará do natal ou do começo de 2012’; secretário da Defesa dos EUA alerta para ‘sério impacto’ de uma ação militar

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




