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Em 2010, quando o acordo tur-
co-brasileiro foi rejeitado pelos
EUA e demais grandes potên-
cias, Anne-Marie Slaughter ocu-
pava um posto-chave na diplo-
macia americana: no Departa-
mento de Estado, era a diretora
de planejamento político, espé-
cie de centro de reflexão e deba-
te dentro da Chancelaria ameri-
cana. Hoje, a professora de Prin-
ceton – e uma das vozes mais in-
fluentes tanto em think-tanks
quanto nos corredores do po-
der de Washington – quer o Bra-
sil de volta à mesa de negocia-
ção com o Irã.

“O problema do acordo de
2010 não eram os mediadores,
Brasil e Turquia, mas o ‘timing’
do anúncio”, justifica. Para ela,

a experiência histórica do Bra-
sil, que optou por não militari-
zar seu programa atômico, faci-
lita uma “saída honrosa” a Tee-
rã. A seguir, trechos da conver-
sa por telefone com o Estado.

● A sra. defende a participação
do Brasil e da Turquia no diálogo
com o Irã como uma forma de
superar o atual impasse. Hoje,
com novas sanções e ameaças, a
situação é bem mais tensa do
que na época do acordo turco-
brasileiro. Por que o Brasil deve
se expor novamente?
De fato as coisas estão muito di-
ferentes do que em 2010 e a re-
lação entre o Brasil e o Irã mu-
dou desde o governo Lula. En-
tendo que o Brasil veja mais mo-
tivos contra do que a favor da
participação. Ao mesmo tempo,
crescem as razões para o envol-
vimento da Turquia, por sua
própria condição geográfica.
Mas o Brasil teve uma experiên-
cia própria ao tentar desenvol-
ver um programa nuclear (com

fins militares) e, depois, deci-
dindo que esse não era o me-
lhor caminho. Isso dá ao País
uma credibilidade especial. É
importante permitir ao Irã uma
saída honrosa, na qual Teerã di-
ria ‘nós é que decidimos fazer
um programa pacífico’. Com o
Brasil, fica mais fácil.

● O governo brasileiro interpre-
tou a recusa dos EUA ao pacto
de 2010 como um sinal de que
americanos aceitam que emer-
gentes tenham mais voz em te-
mas como finanças globais, co-
mércio ou meio ambiente, mas
não quando o assunto é ‘alta polí-
tica’ – questões de guerra e paz.
A sra. concorda com essa visão?
Não concordo. Acho que os
EUA responderam daquela for-
ma por causa do ‘timing’ do
acordo, não porque o Brasil e a
Turquia eram os negociadores.
Trabalhamos duro para conse-
guir apoio a uma nova rodada
de sanções na ONU e o acordo
parecia uma jogada do Irã para

evitar essas punições. Não foi al-
go do tipo ‘alta política versus
baixa política’, mas uma mensa-
gem dizendo ‘não caia na joga-
da iraniana’.

● A sra. foi uma das primeiras a
defender a ação militar na Líbia.
Hoje vemos uma crescente dis-
córdia: para americanos e euro-
peus, a queda de Kadafi foi um
exemplo de intervenção legal e
eficiente; para os Brics, foi uma
operação de mudança de regime
que atropelou o mandato da ONU
– ‘um perigoso precedente’, se-
gundo Rússia e Brasil. Não se
trata de um mero debate teórico,
pois ele agora está determinando
a reação diante da crise síria. Co-
mo a sra. vê isso?
Vejo essa última versão no dis-
curso da China e da Rússia, mas
não sei se ela se aplica a todos
os Brics. A Índia, por exemplo,
votou a favor de uma resolução
no Conselho de Segurança con-
tra a Síria. Desde o início a
Otan deixou claro o que seria
necessário fazer – bombardeios
a centros de comando e tropas
do regime que atacavam não só
opositores, mas cidades intei-
ras, como Misrata. Não foi uma
operação de mudança de regi-
me, mas um ataque a um gover-
no que estava determinado a
massacrar sua população.

● O Brasil está tentando adicio-

nar à ideia de ‘responsabilidade
de proteger’, que permeou o de-
bate sobre a Líbia, o conceito de
‘responsabilidade ao proteger’. O
que a sra. acha disso?
Apoio elaborar a ideia de ‘res-
ponsabilidade de proteger’ de
modo que países se sintam
mais à vontade com ela. Mas
desde que isso não a ameace.
Pode-se até dizer que a coisa
foi longe demais na Líbia, mas é
fato que muito menos civis mor-
reram porque a comunidade in-
ternacional agiu. Concordo
com Dilma no sentido de que o
objetivo da intervenção deve
ser sempre parar a matança.

● E o que pode ser feito diploma-
ticamente diante do massacre na
Síria?
Seria importante passar no Con-
selho de Segurança a resolução
mais dura que conseguirmos. A
alternativa agora é entre armar
o Exército Livre Sírio (grupo de
desertores das forças de As-
sad), ou criar zonas de exclusão
na fronteira com a Turquia, on-
de sírios poderiam buscar refú-
gio. Se a Turquia, a Jordânia ou
a Liga Árabe pedissem isso,
acredito que teriam total legiti-
midade, pois há um alto risco
de termos uma onda de refugia-
dos causada pela guerra civil.

● Obama receberá Dilma no dia
6 de abril. Qual seria o melhor
resultado para o encontro?
O melhor seria alcançar uma
parceria energética para as Amé-
ricas, que precisam se tornar
uma economia muito mais inte-
grada. EUA e Brasil podem e de-
vem conduzir esse processo.

● E o pior resultado?
Seria ver o Brasil tentando defi-
nir sua identidade com base na
contraposição aos EUA, em vez
de trabalhar ao lado de Wa-
shington. Foi o caso em alguns
momentos de Lula, embora ele
tenha feito muitas coisas boas.
Seria uma pena ver isso com Dil-
ma. Mas duvido que ocorrerá. /

R. S.
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‘Credibilidade do Brasil
ajudará trato com Teerã’

Anne-Marie Slaughter, professora de Princeton e ex-diretora de planejamento do Departamento de Estado

Anne-Marie. ‘EUA e Brasil
devem liderar união regional’

Analista e ex-conselheira
de Obama pede retorno da
mediação turco-brasileira
e nova parceira após visita
de Dilma a Washington

Roberto Simon

Os tambores da guerra entre
Israel e Irã nunca rufaram tão
alto e, de Washington a Mos-
cou, autoridades passaram a
ver um ataque israelense co-
mo uma questão de “meses”.
A tensão subiu ainda mais na
semana passada em meio à
guerra nas sombras. Aparente-
mente, os ataques a alvos israe-
lenses na Índia e na Geórgia,
além de um complô desbarata-
do na Tailândia, eram retalia-
ções do Irã ao assassinato de
seus cientistas nucleares.

O ministro da Defesa de Is-
rael, Ehud Barak, tem encampa-
do a tese de que, quando a usina
iraniana de Fordo – construída
90 metros abaixo de uma monta-
nha perto da cidade sagrada de
Qom – entrar em operação, a
aviação israelense não terá mais
capacidade de desferir um golpe
significativo no programa irania-
no.Apenas os EUA têm a tecnolo-
gia para destruir a instalação.

A partir do momento em que
estocar em Fordo urânio sufi-
ciente para fazer a bomba, Teerã
terá entrado no que Barak cha-
ma de “zona de imunidade” em
relação a Israel. A cartada mili-
tar, então, estará apenas nas
mãos dos americanos.

Diante desse cenário, o secre-
tário da Defesa dos EUA, Leon
Panetta, considera que há uma
“grande chance” de Israel atacar
o Irã “em abril, maio ou junho”,
escreveu David Ignatius, colunis-
ta do Washington Post. “O primei-
ro-ministro Binyamin Netanya-
hu não quer que o futuro de Is-
rael dependa dos EUA. Antes,
uma matéria de capa da revista
do New York Times também pre-
vira que um ataque israelense
“não passará de 2012”.

Na semana passada, o gover-
no da Rússia publicamente en-
grossou o coro dos pessimistas.
O número 1 das Forças Armadas
de Moscou, general Nikolay Ma-
karov, afirmou que a “decisão fi-
nal (de atacar Teerã) será toma-
da no verão (do Hemisfério Nor-
te)” – portanto entre junho e se-
tembro. “O Irã está em uma posi-
ção complicada”, disse o geral-
mente discreto chefe do estado-
maior do Kremlin.

“Certamente há uma urgência
que não existia antes, pois ficou
claro que os iranianos estão
transferindo urânio para Qom”,
disse ao Estado Efraim Inbar, di-
retor do Centro de Estudos Es-
tratégicos Begin-Sadat. “Todos
os integrantes do gabinete israe-
lense apoiam a ideia de atacar o
Irã. Uma bomba nuclear irania-
na é simplesmente inaceitável
para Israel. A questão é ‘quando’
atacar. Muitos ainda acham que
é preciso dar tempo para as ope-
rações secretas em andamento”,
afirma.

O governo Barack Obama tem
indicado que, embora a opção
militar continue “sobre a mesa”,
os EUA não apoiam um ataque
neste momento contra o Irã. A
mensagem teria sido repetida
nas últimas visitas a Washing-
ton não só de Netanyahu e de
seu ministro da Defesa, mas tam-
bém do chefe do Mossad, Tamir
Pardo, que esteve nos EUA para
consultas no fim de janeiro.

Inbar diz que, aos olhos dos
israelenses, talvez não seja ne-
cessária uma “luz verde” de Wa-
shington. “Uma luz amarela po-
de ser o suficiente”, afirma.

Mãos atadas. Se é praticamen-
te consenso entre analistas que
Qom realmente criaria a tal “zo-
na de imunidade”, muitos veem
ainda outros motivos para a esca-
lada nas tensões. Para Ali Vaez,
pesquisador da Federação de
Cientistas Americanos especiali-
zado no dossiê iraniano, no cál-
culo de Tel-Aviv há considera-
ções políticas e logísticas impor-
tantes.

“Os israelenses acreditam
que, se existe um momento em

que os EUA não terão opção a
não ser segui-los rumo à guerra,
é durante a campanha presiden-
cial americana. Não há como
Obama se opor a um ataque ao
Irã sem ameaçar sua reeleição”,
afirma Vaez.

Candidatos republicanos co-
mo Newt Gingrich e Rick Santo-
rum apoiam abertamente um
“ataque cirúrgico” às instala-
ções iranianas e o mote dodiscur-
so republicano em política exter-

na é que Obama virou um “apazi-
guador”. Até novembro, quando
ocorrem as eleições, será esse o
clima político em Washington.

Há ainda uma razão logística
para Israel agir nos próximos me-
ses. Com a retirada americana
do Iraque, abriu-se o caminho
mais curto para os caças israelen-
ses seguirem até o Irã. Extrema-
mente frágeis, as forças iraquia-
nas não têm controle sobre o es-
paço aéreo do país. “Mas isso po-

de mudar no médio prazo, com a
reconstrução do Iraque e se Bag-
dá comprar equipamentos dos
russos”, afirma Vaez.

Ele defende que Qom não é
uma “caixa preta”, como afir-
mam os israelenses, e inspetores
têm mais acesso a essa usina do
que a outras instalações irania-
nas, como a de Natanz. Portan-
to, sem expulsar os funcionários
da ONU, seria impossível enri-
quecer urânio para uso militar

nas centrífugas subterrâneas.
Trita Parsi, um dos principais

estudiosos da política externa
do Irã, lembra que Israel já fez
ameaças que, com o tempo, pro-
varam-se blefes. “Em vez de ‘zo-
na de imunidade’ da última vez o
termo foi ‘ponto sem volta’”, dis-
se Parsi ao Estado. “A diferença
é que agora eles têm um argu-
mento técnico e isso dá mais pe-
so às ameaças. Os EUA estão real-
mente preocupados.”

Temor de que Irã ‘se blinde’ de ataque
leva Israel a acelerar planos de guerra
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● Avanço em reator
Cientistas iranianos concluíram
as instalações das novas centrífu-
gas de enriquecimento de urânio
na usina de Qom, disseram diplo-
matas da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA)

Escalada de tensão. Segundo ministro da Defesa de Tel-Aviv, quando entrar em operação a usina subterrânea de Qom, à prova de
bombardeio israelense, Teerã estará em ‘zona de imunidade’; nos EUA e Rússia, previsões são de que ofensiva começará em ‘meses’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A8.




