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Internacional

VIENA

Yukiya Amano, diretor da Agên-
cia Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA), anunciou ontem
novas negociações com o Irã pa-
ra ter acesso a locais restritos e
manifestou preocupação com
imagens de satélite que mos-
tram a demolição de edifícios
em uma base iraniana. Amano ad-
mitiu que o anúncio de que Tee-

rã permitiria o acesso de inspeto-
res a locais “sensíveis”, feito por
ele na semana passada, pode ter
sido prematuro.

A AIEA está impaciente com o
Irã. “Amano tenta acelerar as coi-
sas para assegurar que (as nego-

ciações) não são uma medida
protelatória. A agência precisa
acelerar isso e descobrir se os ira-
nianos estão sendo sérios”, disse
David Albright, presidente do
Instituto de Ciência e Segurança
Internacional, grupo de pesqui-
sa de Washington que monitora
o programa nuclear iraniano.

Amano disse que novas con-
versações seriam realizadas na
sexta-feira. Questionado sobre
as imagens de satélite da Base de
Parchin, ele confirmou que elas
haviam indicado atividades que
“incluem o uso de água, demoli-
ção de edifícios, remoção de cer-
cas e movimentação do solo”.

Ele enfatizou que inspetores
da agência querem ter acesso o

quanto antes ao local, 32 quilô-
metros ao sul de Teerã. A AIEA
suspeita que os iranianos te-
nham realizado testes com ex-
plosivos que poderiam ser usa-

dos como mecanismo de dispa-
ro de ogivas nucleares.

O Irã negou a acusação e disse
que as evidências de testes nu-
cleares são impossíveis de escon-

der de inspetores, que têm técni-
cas sensíveis de coleta de dados.
O anúncio de Amano, de que era
possível um acordo, surgiu às
vésperas das negociações em
Bagdá entre o Irã e as grandes
potências do Conselho de Segu-
rança da ONU.

Alguns especialistas especula-
ram na ocasião que o Irã havia
tentado amolecer Amano para
criar um tom positivo em Bagdá.
Essas conversações serão reto-
madas em Moscou, no dia 18. On-
tem, Ali Ashgar Soltanieh, repre-
sentante do Irã na AIEA, anun-
ciou uma “nova era” no diálogo
entre a agência e Teerã.

“Começou um novo capítulo
na cooperação Irã-AIEA”, disse
Soltanieh. O iraniano não co-
mentou nada sobre as imagens
de Parchin, mas declarou que
“certos elementos tentam dis-
torcer com controvérsias a at-
mosfera construtiva de coopera-
ção entre o Irã e a agência.” / NYT
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O prolongamento do massacre na Síria
levanta dúvidas quanto às opções
que o Ocidente dispõe para resolver
a crise. O único modo de lidar com o

regime de Bashar Assad parece ser uma inter-
venção militar externa, de caráter humanitário.

Em qualquer intervenção militar é sempre ne-
cessário ter em mente pelo menos três princí-
pios básicos para justificar e mensurar o seu
impacto: (1) o moral (eticamente justificável);
(2) o legal (autorização legal); e (3) o prático
(operacional e resultado).

Do ponto de vista moral, nem sempre é sim-
ples identificar, em um conflito armado, qual
dos lados está com a razão. Mas quando há mas-
sacres é mais fácil saber quem está errado – co-
mo é o caso na Síria. O segundo princípio diz

respeito à autorização legal para uma ação militar
num Estado soberano. No caso da Síria, a comuni-
dade internacional não chegou a um consenso so-
bre uma autorização de intervenção e provavel-
mente não chegará. O Conselho de Segurança da
ONU deve permanecer travado com a posição da
Rússia e da China. Infelizmente, nas relações inter-
nacionais, nem tudo que é moralmente legítimo é
legalmente viável. Essa dicotomia foi claramente
evidenciada na intervenção militar da Otan, em
1999, em Kosovo. Mesmo que se consiga uma auto-
rização formal da ONU – e com isso a legitimidade
multilateral –, o princípio mais complicado de se
avaliar em qualquer intervenção é o prático e ope-
racional. A primeira pergunta a ser feita nesse cam-
po seria: Qual é o objetivo de uma intervenção
militar? Se aceitarmos um objetivo limitado, derru-
bar o regime bastaria.

As últimas intervenções no Afeganistão, no Ira-
que e na Líbia mostram que a tarefa mais fácil,
rápida e simples de uma operação militar é derru-
bar o regime. Mas a queda desses ditadores não
diminuiu a violência nem o número de mortes. Por-
tanto, com um objetivo limitado não se alcançaria
a meta mínima esperada: acabar com a matança.

Outra opção seria definir objetivos mais am-
plos, como derrubar o regime e garantir segurança

e ordem no país durante a transição. Também os
exemplos de Iraque e Afeganistão mostraram a
fragilidade política e operacional de ocupar um
país na tentativa de reconstruir o Estado e, por
vezes, a nação. Além dessas dificuldades, ainda
existem as consequências ocultas e indiretas de
uma intervenção; seus objetivos podem ser unidi-
mensionais, mas suas repercussões são sempre
multidimensionais e de difícil mensuração.

Em março, a intervenção na Líbia provocou sua
primeira vítima internacional: o Mali. Em 2011, se-
gundo a Freedom in the World – publicação da Free-
dom House –, o Mali era membro de uma seleta
minoria de nove países considerados livres na Áfri-
ca. No Índice Democrático da revista The Econo-
mist, ocupava então a 67.ª posição de um total de
167 países – 5.º colocado no seu continente.

A queda do ditador Muamar Kadafi na Líbia inun-
dou a região do Sahel, no Deserto do Saara, de
armas. Os tuaregues, tribo nômade local, com esse
armamento, inacessível anteriormente, puderam
derrotar o fraco Exército do Mali e declarar inde-
pendência em um território do tamanho da Fran-
ça. Como se não bastassem essas complicações, a
nova república islâmica chamada Azawad é contro-
lada por uma aliança dos tuaregues com uma fran-
quia local da Al-Qaeda.

Ou seja, a intervenção na Líbia derrubou o
sanguinário Kadafi, mas consequentemente ar-
mou rebeldes nômades aliados da Al-Qaeda,
que acabaram por fundar um novo Estado fun-
damentalista. É impossível, portanto, prever
quais seriam as repercussões de uma interven-
ção na Síria. Armando a maioria sunita na Síria,
quais seriam os impactos sobre o Líbano, por
exemplo, vizinho já fragmentado e desestrutu-
rado? Aliás, Trípoli, no Líbano, já sofre hoje com
confrontos nas ruas, efeito da crise na Síria. Ou
ainda, qual seria o destino das armas do regime
sírio após a queda do ditador? Para ter-se uma
noção do problema, acredita-se que a Síria pos-
sua armas químicas e biológicas, as quais pode-
riam facilmente cair em mãos de algum grupo
radical da região.

Uma intervenção militar pode ser a saída
mais rápida para derrubar um regime repressor,
mas dificilmente é a solução para os problemas
estruturais do país, além de ser incapaz de limi-
tar os efeitos colaterais da ação militar, como o
vácuo de poder criado pela queda do regime.

✽

É CIENTISTA POLITICO E PROFESSOR DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS DA ESPM-SP

AIEA anuncia novas negociações
sobre programa nuclear do Irã

✽

Análise: Heni Ozi Cukier

DIETER NAGL/AFP

AP

Forças anti-Assad abandonam trégua
e cresce temor de guerra civil na Síria

Protelação. Amano (E), da AIEA, está impaciente com o Irã
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Intervenção não
garantirá uma
solução para os sírios

Emboscada. Imagem registrada por morador de Idlib mostra restos de um tanque das forças de Assad destruído durante confrontos com insurgentes

● DefensivaAgência atômica da ONU
quer acelerar diálogo
para não dar a impressão
de que está sendo usada
pelo regime iraniano

DAMASCO

Forças de oposição da Síria
anunciaram ontem que não
respeitarão mais o cessar-fo-
go articulado pelo emissário
da ONU e da Liga Árabe, Kofi
Annan, ampliando temores de
que a última solução política
para a crise síria tenha fracas-
sado de vez. Os insurgentes
acusam o presidente Bashar
Assad de usar a trégua para in-
tensificar a repressão, como
no massacre de Hula, que dei-
xou 108 mortos – quase a meta-
de, crianças – no dia 25.

Os militantes anti-Assad pro-
metem restringir os ataques
“apenas” a alvos militares, como
bloqueios em estradas e patru-
lhas de rua feitos por forças de
Damasco. “Decidimos encerrar
nosso compromisso (com o ces-
sar-fogo)”, declarou o porta-voz
do Exército Livre da Síria (ELS),
Sami al-Kurdi. “Nós retomamos
nossos ataques, mas somente
em ações defensivas”, conti-
nuou, referindo-se às embosca-
das contra forças de Assad. “Va-
mos defender o nosso povo.”

O cessar-fogo era o primeiro
dos seis pontos previstos no pla-
no de paz de Annan, aprovado
pelo Conselho de Segurança da
ONU, por opositores sírios e pe-
lo próprio Assad. A trégua deve-
ria ter sido imposta no dia 12, in-
cluindo a retirada do armamen-
to pesado de Assad das cidades
sírias, mas foi repetidamente vio-
lada.

O grupo ativista Observatório
de Direitos Humanos da Síria,
com base em Londres, apontou
que a ofensiva dos insurgentes já

havia sido retomada no fim de
semana. Segundo o grupo, entre
sexta-feira e domingo, 80 solda-
dos ou policiais morreram em
ataques do ELS por todo o país.

Com o endurecimento da
guerrilha, vozes dentro e fora da
Síria passaram a considerar que
o plano de Annan já deixou de
ser uma alternativa real. No fim
de semana, o emissário da ONU

fez um apelo e alertou que sua
iniciativa é “a única opção sobre
a mesa para evitar a guerra civil”.
Na quinta-feira, Annan falará ao
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas, em Nova York, so-
bre seus esforços de mediação.

Ontem, o secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon, reforçou o
apoio ao emissário para a crise
síria. “O plano Annan continua a

ser central”, afirmou Ban.
No entanto, mesmo dentro da

missão negociadora para a Síria,
a possibilidade de o plano de paz
já ter fracassado não está descar-
tada. “(Annan) e muitos outros
alertaram para o risco de a Síria
entrar numa sangrenta e longa
guerra civil sectária. Talvez já te-
nhamos chegado a esse ponto”,
disse em entrevista Ahmad Faw-

zi, o porta-voz de Annan.

Gelo suíço. A tentativa de sufo-
car financeiramente o regime As-
sad foi reforçada ontem. A pedi-
do dos EUA, o governo suíço con-
gelou mais de US$ 20 milhões
em nome de pessoas ligadas ao
ditador. No total, Berna já blo-
queou cerca de US$ 70 milhões
em ativos da família Assad e de

colaboradores do regime.
“A Síria teve mais US$ 20 mi-

lhões bloqueados”, confirmou
Marie Avet, porta-voz do gover-
no. Segundo ela, a ação foi tam-
bém uma resposta ao massacre
de Hula. Na lista das pessoas atin-
gidas pelo bloqueio estão Anisa e
Asma, respectivamente a mãe e a
mulher do ditador. / REUTERS.
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ALI ASHGAR
SOLTANIEH
EMBAIXADOR DO IRÃ NA AGÊNCIA
ATÔMICA DAS NAÇÕES UNIDAS
“Começou um novo capítulo na
cooperação Irã-AIEA. Certos
elementos tentam distorcer a
atmosfera de cooperação”

Damasco em crise. Exército Livre da Síria anuncia que não reconhece mais a validade do cessar-fogo previsto no plano de paz do
ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan e promete retomar ataques ‘apenas’ contra alvos militares, em defesa do ‘povo sírio’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




