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Por que o Irã
pode negociar
Na última rodada de diálogo, Teerã deu sinais de que
sente as sanções e se dispõe a limitar programa nuclear

VISÃO
GLOBAL

P ela primeira vez desde
2009 surgem sinais de
um possível fim do im-
passe sobre o programa
nuclear iraniano. Nas úl-
timas conversações, o

Irã adotou uma posição ligeiramente
mais branda. Uma boa notícia, mas os
Estados Unidos terão de mudar sua
estratégia de negociação para tirar
proveito disso.

Assançõeseconômicasafetaramse-
veramente o Irã. Por outro lado, sua
posiçãoestratégicavemdesmoronan-
do com a guerra civil na Síria, sua alia-
da, e a militância do islamismo sunita
cresce em todo o Oriente Médio ára-
be. Juntas, estas forças parecem ter
forçado o Irã a reavaliar sua própria
posição de parte negociadora. Assim,
em vez de endurecer as sanções, os
EUA deveriam começar a negociar di-
retamente com os iranianos e ofere-
cer a possibilidade de suspender as
sanções, uma a uma, como uma con-
cessão, se aceitarem as condições
apresentadas.

Os Estados Unidos não devem ten-
tar intimidar ainda mais o Irã para ga-
rantir um acordo. As sanções foram
benéficas para os EUA e eles deveriam
usá-las para conseguir um acordo que
no final limite a capacidade do Irã de
fabricar combustível para uma bom-

ba,emvezqueaumentar apressãoàespe-
ra de obter um acordo mais amplo agora
ou uma rendição total posteriormente.

Manter uma posição inflexível pode
produzir um efeito totalmente inverso.
O Irã está compreensivelmente nervoso
ese achar que os EUA são intransigentes,
poderá apostar o dobro no seu programa
nuclear, acelerando-o a tal ponto que a
situação se tornará irreversível.

Indícios de um avanço foram observa-
dos na rodada de conversações no Casa-
quistão nomês passado. Os EstadosUni-
dos,juntamente comRússia, China,Grã-
Bretanha, França e Alemanha, propuse-
ram apenas medidas de pouco alcance
que abrandariam um pouco as restrições
impostas pelos Estados Unidos (permi-
tindo ao Irã negociar novamente em ou-
ro e prata e adquirir peças sobressalen-
tes para sua força aérea civil) e ao mesmo
tempo insistiram na sua demanda para
que o Irã abandone o enriquecimento de
urânio para a produção de combustível
para armas nucleares. O que de certama-
neira surpreendeu foi o fato de o Irã con-
siderar a proposta bem-vinda, embora
não suficiente – e prometeu responder
em algumas semanas. O que contrastou
com aposição atéentão mantida de rejei-
tar totalmente as propostas feitas pela
outra parte.

Em2009 e2010 o Irã tinha enviadoum
outro sinal, na forma de uma proposta

elaborada em conjunto com Brasil e Tur-
quia, concordando em exportar a maior
parte do seu urânio enriquecido em tro-
ca de uma autorização para purificá-lo
apenas para uso científico e energético.
Mas os Estados Unidos e seus parceiros
rechaçaram a oferta, qualificando-a de
propaganda, alegando que o Irã não fize-
raaproposta diretamenteeainda mante-
ria combustível suficiente para iniciar a
fabricação combustível para uma bomba
atômica.

As novas pressões contra Teerã, seu
tom mais brando nas conversações e si-
nais enviados no passado de que pode
restringir o grau de enriquecimento de
urânio sugerem que o Irã pode estar pro-
penso a uma negociação produtiva. De
maneira que os Estados Unidos preci-
sam estar abertos a essa possibilidade
quando as conversações forem retoma-
das nos próximos dias. E devem oferecer
novas propostas para determinar até on-
de vai a seriedade dos iranianos.

Desde 2003 Washington vem contan-
do com as sanções para trazer o Irã para a
mesa de negociação. Mas os governos de
George W. Bush e Barack Obama mais
sancionaram do que negociaram – em
parte porque pressionar o Irã é popular
nos EUA, mas fazer um acordo com Tee-
rã, não. Em vez de insistir numa solução
negociada da crise, Washington com fre-
quência parece aguardar que o Irã sim-

plesmente capitule.
Mas isso só prejudica o objetivo origi-

nal das sanções, ou seja, solucionar a cri-
se sem guerra, porque as sanções podem
ser uma faca de dois gumes. Quanto
maiorapressãoexercida,maisdesconfia-
dos se mostrarão os líderes iranianos
quanto às reais intenções dos EUA, E
quanto mais desconfiados, mais deseja-
rão continuar com seu programa nu-
clear. E quanto mais próximos estive-
rem dos seus objetivos, mais se sentirão
capazes de resistir a novas pressões.

Os líderes do Irã já suspeitam que o
verdadeiro objetivo dos Estados Unidos
é a derrocada da república islâmica; por
outrolado,seuscidadãossofremamarga-
mente com as sanções e no geral apoiam
a ideia de um programa nuclear iraniano.
Seus líderes lembram a guerra com o Ira-
que nos anos 80, quando Saddam
Hussein infringiu a lei internacional
usandoarmas químicase jamais foipuni-
do. Os líderes iranianos concluíram que
estavam vulneráveis à agressão por parte
dos vizinhos árabes mais bem r armados
e os acordos internacionais não ofere-
ciam nenhuma proteção.

Em outras palavras, a insegurança im-
pele a ambição nuclear do Irã e deixa o
seu líder supremo, o aiatolá Ali Khame-
nei,convencidode que,se tiverde renun-
ciar ao programa nuclear iraniano com-
pletamente, como fez a Líbia na década

passada, terá o mesmo destino de
Muamar Kadafi.

Por essa lógica, se o Irã deve enfren-
tar novas sanções, melhor enfrentá-
las com a bomba do que sem ela – e
esse raciocínio já deu origem até a
uma frase comum em Teerã: “É me-
lhor ser a Coreia do Norte do que o
Iraque”. Mas claramente os líderes e
cidadãos iranianos gostariam que as
sanções fossem suspensas e podem
agora estar indicando uma maneira
para se sair do impasse.

É o momento de os Estados Unidos
testarem as verdadeiras intenções
dos líderes iranianos, oferecendo a
eles um caminho para retornar à co-
munidade internacional.

O grupo composto de seis nações
envolvidonas conversações com Tee-
rã alcançou sua meta original: enfren-
tar o Irã com uma frente unida. De
modo que os outros cinco, cujos pro-
gramas discrepantes complicam ine-
vitavelmente a negociação, devem se
afastar e deixar os EUA negociarem
sozinhos com o Irã.

E em vez de prometer vagamente
que se forem feitas concessões sérias
elas poderão ser recompensadas al-
gum dia com a suspensão de todas as
sanções num único pacote, Washing-
ton deveria propor um fim de sanções
específicas, uma a uma, em troca de
concessões também específicas pelo
Irã. Desta maneira alguns aspectos
mais perigosos do programa nuclear
do Irã poderiam começar a ser elimi-
nados de modo gradual e de maneira
que possa ser comprovada.

Naturalmente o Irã pode perder o
entusiasmo pelas negociações com a
suspensão das sanções. Mas, então, se
as suas primeiras concessões forem
substanciais, ele terá desistido de par-
tes críticas do seu programa nuclear,
deixando o mundo um pouco mais se-
guro. /TRADUÇÃODETEREZINHAMARTINO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




