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Ameaça ao Irã é ilegal e contraproducente
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As potências não se deram conta de que se alcançarem algum acordo usando a coerção estarão violando a Constituição da ONU e Teerã poderá apelar
✽
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iscursando na conferência anual do AmericanIsraelPublicAffairs Committee (Aipac),ovice-presidenteJosephBideninsistiu que o presidente Barack Obama
não está blefando quando fala em
uso da força para frustrar as ambições nucleares do Irã.
Também o primeiro-ministro israelense,Binyamin Netanyahu,insistiunuma“ameaçamilitarclaraeplausível” contra Teerã, sublinhando que
apenas sanções não farão com que o
Irã ceda na mesa de negociações.
Essas ameaças são feitas num momento em que a última rodada de
conversações no Casaquistão entre
Irã e o chamado Grupo P5 +1 (os cincomembros permanentesdoConselhodeSegurançadaONU–EUA,Rússia, China, Grã-Bretanha, França –
mais a Alemanha) foi positivamente
qualificada, sob muitos aspectos, como “decisiva”. Um novo encontro
foi marcado para abril.
Deixando de lado todas as implicações éticas e políticas contidas na
ameaça contra uma parte negociadoraduranteasconversações(especialmente quando elas finalmente sugerem estar no caminho certo) há pelo
menosdoisaspectoslegaisimportantes nesse caso que, ao que parece,
não foram compreendidos pelos
EUA.
Em primeiro lugar, a “ameaça de
uso da força” contra um membro soberano das Nações Unidas é ilegal
com base na lei internacional. Viola o
artigo 24 da Carta da ONU que, de
modo inequívoco, exige que todos os
Estados membros “abstenham-se
nas suas relações internacionais da
ameaça ou uso da força”.
Otermo “ameaça”refere-seaoaviso por um governo de um ato de violência com o objetivo de intimidar
outro governo e forçá-lo a mudar
suas estratégias polícias. Com base
na Carta, somente o Conselho de Segurança está habilitado a fazer tais
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ameaças. Qualquer outra é ilegal.
É preciso entender também que
“ameaça” no sentido do artigo 24 deve
ser compreendida no seu sentido estrito.
Declaraçõeshostiscomunsentre países antagônicos, especialmente quando enunciadas por dirigentes que não
têm a autoridade constitucional para
tornar suas ameaças realidade, não têm
o mesmo peso legal como ameaças de
uso da força militar feitas diretamente
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com certeza emitido uma forte condenação em resposta.
Em segundo lugar, e mais importante, de acordo com o princípio bastante conhecido da lei internacional,
um acordo obtido por meio da força e
coação é considerado inválido. A
Convenção de Viena sobre a Lei dos
Tratados, de 1969 – que codifica algumas das normas mais fundamentais
nesta área – é muito clara sobre o assunto. Seu artigo 52 especificamente
torna nulo qualquer acordo internacional “que tenha sido obtido por
meio da ameaça ou uso da força, violando os princípios da lei internacional”.
A Corte Internacional de Justiça
confirmou esta posição numa ação
em 1963, na qual se opunham GrãBretanha e Islândia, declarando em
termos muito claros que “não existe
nenhuma dúvida, como podemos inferir da Carta das Nações Unidas e
reconhecido pelo artigo 52 da ConvençãodeVienasobreaLeidosTratados, que, com base na lei internacional, um acordo concluído sob ameaça de uso da força é nulo”.
Em outras palavras, mesmo que
Teerãnãoceda à“ameaçaclaraeplausível” que Netanyahu espera que seja
feita pelas potências mundiais, e se
isso realmente levar a um acordo nuclear obtido sob coação, o Irã posteriormente poderá muito bem invocar o artigo 52 para anular esse pacto.
De fato, a ameaça militar que o Aipac,
Netanyahu e seus patrocinadores
americanos acreditam que terá uma
“influência” valiosa nas negociações
emcursocom oIrã poderá setornaro
tendão de Aquiles de qualquer acordo futuro.
Netanyahu e as autoridades americanas dispostas a ameaçar militarmente o Irã no curso das negociações
com Teerã devem se acautelar para
Ocidentenão pretende agiremobediên- nãoacabar obtendoum“acordo” que
ciaàsregras.Eprejudicabastanteacredi- contémassementes legais desuadisbilidade e imparcialidade de todas as or- solução. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
ganizações internacionais envolvidas MARTINO
no processo de negociação.
Algumas pessoas alegariam, correta- ✽
mente, que se qualquer outro Estado ti- É ADVOGADO INTERNACIONAL ESPECIAvesse violado de maneira tão patente LISTA EM ASSUNTOS IRANIANOS E DIREIuma norma tão fundamental da ordem TO NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO
internacional, o Conselho de Seguran- GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIOça, ou no mínimo o secretário-geral das NAL AND DEVELOPMENT STUDIES EM GENações Unidas, Ban Ki-moon, teriam NEBRA

num contexto particular (com o objetivode influirnasnegociações) pormembros do alto escalão de um governo que
realmente têm poder para ordenar operações militares.
Violação. O fato de autoridades do alto escalão dos governos de Israel e Estados Unidos violarem impetuosamente
uma norma fundamental da lei internacional é alarmante. É um sinal para o Irã
e a comunidade internacional de que o

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.
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Professores poderão
portar armas nas aulas

Professora é demitida
por dar sangue a alunos

Bar sofre processo ao
expor bandeira irlandesa

O governador de Dakota do Sul,
DennisDaugaard,sancionou ontem uma lei que autoriza professoresa portararmasde fogo dentro das salas de aula. Mais de 20
Estados americanos analisaram
propostas semelhantes desde a
matança de 20 crianças e 6 adul-

Uma professora de uma escola
primárianacidadedeSola,naNoruega, foi demitida esta semana
por levar à classe um tubo de ensaio com o próprio sangue e incentivar as crianças, com idades
entre3 e 6anos, atocá-lo edepois
lamber o dedo manchado.

Os donos de um pub irlandês localizado na Flórida estão sendo
processados por ostentar uma
bandeira de Irlanda no bar. Uma
legislação local determina que
apenasbandeirasamericanassejamexpostas emestabelecimentos comerciais.

tos na escola de Sandy Hook, em
Newtown, mas nenhuma tinha
sido levada adiante.

Genro de Bin Laden nega complô
e se declara inocente de acusações
JANE ROSENBERG/REUTERS

Suleiman Abu Ghaith,
ex-porta-voz da
Al-Qaeda, é acusado de
conspiração para matar
cidadãos americanos
NOVA YORK

O genro de Osama bin Laden declarou-se ontem inocente das
acusações de terrorismo. Sulaiman Abu Ghaith, kuwaitiano de
47 anos que era porta-voz e, supostamente, um dos chefes de
propaganda da rede Al-Qaeda, é
acusado de conspirar “para matar cidadãos americanos”.
Abu Ghaith foi preso na Turquia, em 28 de fevereiro. Em seguida, foi enviado à Jordânia em
uma operação comandada pelo
FBI. Recentemente, ele embarcou para os EUA. A confirmação
da captura foi feita pelo deputa-

Corte. Desenho mostra Abu Ghaith em tribunal de Nova York
do republicano Peter King, na
quinta-feira. “Quero elogiar a
CIA e o FBI, nossos aliados na
Jordânia e o presidente Barack
Obama pela captura do portavoz da Al-Qaeda, Sulaiman Abu
Ghaith. Tenho certeza de que
ele terá um interrogatório vigo-

roso e uma justiça certa e rápida”, afirmou King em um comunicado. “Comunicados nos
quais Abu Ghaith e seu falecido
sogro, Osama bin Laden, elogiavam os ataques de 11 de Setembro são suficientes para merecerem o mais grave castigo.”

O acusado, que é casado
com uma das filhas de Bin Laden, Fátima, entrou no tribunal federal de Nova York algemado. Após uma audiência de
cercade 15 minutos, seu advogado, Philip Weinstein, anunciou a declaração de inocência. A corte ordenou que ele
permaneça sob custódia sem
direito a fiança. A audiência
para a data do julgamento foi
marcada para o 8 de abril.
Em 12 de setembro de 2001,
no dia seguinte aos atentados
que mataram mais de 3 mil
pessoas nos EUA, Abu Ghaith
apareceuemvídeos representando a Al-Qaeda ao lado dos
principaislíderesdaorganizaçãoterrorista,Bin Ladene Ayman al-Zawahiri.
FontesdaCasa Branca indicaram que a CIA também teve
papel na captura de Abu
Ghaith . Até agora, no entanto, apenas o FBI assumiu a
operação, realizada pelo Grupo de Interrogatório de Presos de Alto Valor, criado por
Obama após ele ordenar o fim
da rede de prisões secretas
dos EUA.
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12 vezes

por dia, ao menos, médicos que
atuam nos EUA costuram pacientes submetidos a cirurgias
com objetos hospitalares dentro
de seus corpos, segundo levantamento do ‘USA Today’

Gato ‘assina’ livro do
século 15 com pegadas
Um pesquisador que trabalha
nos Arquivos do Estado de Dubrovnik, na Croácia, encontrou
pegadas deixadas por um gato
em um livro escrito no século 15.
Aparentemente,o bichanopisou
com as quatro patas em um tinteiro antes de deixar as marcas.
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Estreia em Cabul
Chuck Hagel (E), secretário de Justiça dos EUA, aparece ao lado do general Joseph Dunford, comandante das tropas internacionais. Hagel chegou ao Afeganistão para sua primeira viagem como chefe do Pentágono

