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Portal. Presidente do Irã se mostra
afável, mas líder supremo ataca EUA
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Diálogo. Ocidentais dizem que estão dispostos a retirar restrições à exportação de petroquímicos e alguns metais, caso Teerã aceite
dar livre acesso a inspetores, reduzir enriquecimento de urânio e enviar ao exterior combustível atômico; Israel vê ‘erro histórico’
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Oferta de potências prevê revisão de
sanções se Irã abrir programa nuclear
ARIEL SCHALIT/AP

ed
u
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Senadores dos EUA
impõem condições
para negociação
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Um grupo de senadores dos Estados Unidos propôs ontem suspender debates sobre uma nova
rodada de sanções unilaterais
caso Teerã aceite interromper
incondicionalmente o enriquecimento de urânio. Dez senadores
– entre eles o principal democrata da Comissão de Assuntos Exteriores, Robert Menendez, e o republicano John McCain, derrotado na eleição presidencial de
2008 – informaram o presidente
Barack Obama sobre sua posição em uma carta pública, divulgada na véspera da retomada do
diálogo com os iranianos.
Os congressistas americanos
querem que o Irã cumpra todos
os compromissos do Tratado de
Não Proliferação (TNP) antes de
qualquer debate sobre o levantamento das sanções. Nos últimos
anos, o Congresso dos EUA aprovou várias punições unilaterais
contra o programa iraniano. / NYT

compostoporEUA, China,Rússia, Grã-Bretanha, França e Alemanha – negociam desde a eleição de Rohani, que trocou o discurso radical de seu antecessor,
Mahmoud Ahmadinejad, por
promessas de romper o isolamento iraniano.
Em razão das sanções, a economia do Irã sofre uma contraçãoanualde6%,comdesemprego em alta, escassez de moeda
forte e os níveis mais baixos de
exportação de petróleo desde o
fim dos anos 80. O governo alemão estima que as punições pelo programa nuclear custem ao

país, anualmente, US$40 bilhões.
Americanos e europeus indicaram ao Estado que querem
do Irã sinais de avanços “rápidos”.Enquantoanegociaçãoestiver em curso, no entanto, as
sanções internacionais serão
mantidas.
“Não faremos julgamentos
com base em palavras, ainda
que tenhamos apreciado a mudança no tom”, disse uma negociadoraamericana.“Otom conciliador terá de ser equiparado
por ações. Queremos passos
concretos para lidar com nos-

sidente Hassan Rohani, figura
ligada aos reformistas, que já
ocupou o cargo de negociadorchefe do programa nuclear iraniano, Teerã e Washington
trocaram sinais de aproximação e ambos os lados indicaram que desejam um acordo o
mais rapidamente possível. O
marco dessa aproximação inicial foi o telefonema do presidente Barack Obama a Rohani, no mês passado. Após mais
de dois anos de duras sanções,
a economia iraniana está seriamente debilitada. A exportação de petróleo – a base da economia do país – retrocedeu

para o mesmo nível de 1987.
Em razão das sanções, o Irã
também perdeu seu código
swift, o que o impede de realizar transações bancárias internacionais.
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apreensão. “Será um erro histórico relaxar a pressão sobre o
Irã agora, antes de as sanções
alcançarem seu objetivo”, defendeuoprimeiro-ministroBinyamin Netanyahu, em discurso
no Parlamento de Israel.
Diplomatas iranianos indicaram que apresentarão sua versão preliminar de um acordo,
mas não revelaram o conteúdo.
A delegação de Teerã deve exigir que as potências ocidentais
reconheçam o direito de os iranianosenriqueceremurâniopara fins pacíficos. Será a primeira
vez que o Irã e o chamado P5+1 –
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Do contra. Na véspera do começo das negociações na Suíça, Binyamin Netanyahu alertou para possível ‘erro histórico’
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As grandes potências estão
dispostas a rever imediatamente parte das sanções ao
Irã caso Teerã aceite fazer
três concessões, demonstrando que a cooperação vai além
das palavras. Diplomatas dos
dois lados se reúnem hoje na
Suíça, no primeiro teste real
após os sinais de aproximação emitidos no último mês
pelo novo presidente iraniano Hassan Rohani.
Segundo fontes ocidentais
ouvidas pelo Estado, o relaxamentodesançõesserá“proporcional” ao que o Irã ceder em
seu programa nuclear. Se esse
diálogo inicial der frutos, as potênciasaceitarãoreavaliarocerco que estrangula a economia
deTeerã–acomeçar pelolevantamentodaproibiçãoàexportação de produtos petroquímicos
e de metais.
Para isso, países ocidentais
exigem que o governo iraniano
assuma três compromissos. O
primeiro é anular as restrições
aos inspetores internacionais,
permitindo acesso a lugares
“sensíveis”doprograma,segundo critérios da Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), da ONU.
Em segundo lugar, o Irã deverá reduzir o atual ritmo de enriquecimento de urânio, incluindo na usina de Fordo – complexo de centrífugas construído
sob uma montanha. Por último,
iranianos teriam de aceitar enviar ao exterior seu combustível nuclear enriquecido a 20%,
ideia que já foi criticada por alas
do governo iraniano no fim de
semana.
Após surgirem as primeiras
notícias da possibilidade de
acordo, Israel manifestou
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sas preocupações. No fundo,
queremos medidas para construir confiança.”
Caminho difícil. De acordo
com diplomatas alemães, por
enquanto, não está em discussãoofimdasrestriçõesàsexportações de petróleo, a principal
fonte de renda do Irã. O primeiro abrandamento das sanções
envolveria, exclusivamente,
produtos petroquímicos e alguns metais.
Hoje, o Irã terá a primeira palavra. O ministro das Relações
Exteriores do Irã, Mohamed Ja-

vad Zarif, sublinhou, ao chegar
à Suíça, que espera um acordo
em breve, mas alertou que não
será um processo simples.
“É o início de um difícil e relativamente demorado caminho
a se seguir. Tenho esperança de
quepossamoschegaraumacordo sobre um roteiro (para a negociação)”, disse Zarif. “No entanto, mesmo com a boa vontade do outro lado, alcançar um
acordo sobre os detalhes e iniciar a aplicação provavelmente
exigirá outra reunião no nível
ministerial”,completouochanceler iraniano.

ma não tem fins militares.
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Diplomacia
da bomba
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PERGUNTAS & RESPOSTAS

1. O que exatamente

está em negociação?

A

ut
ili

O futuro do programa nuclear
iraniano – ou, mais especificamente, a capacidade do Irã de
enriquecer e armazenar urânio. Teerã afirma que busca o
domínio completo da tecnologia para produzir energia e isótopos médicos. No entanto,
potências acusam Teerã de
buscar uma bomba atômica e
exigem garantias – com inspeções in loco – de que progra-

2. Quem está negociando?
O Irã sempre negociou com o
chamado “P5+1”, formado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança
da ONU (EUA, Grã-Bretanha,
França, Rússia e China) mais a
Alemanha. Países como Brasil
e Turquia, embora tenham feito propostas para o diálogo,
nunca se sentaram à mesa de
negociações, restrita às grandes potências.
3. O que mudou agora?
Com a eleição em julho do pre-

4. Existe um prazo para
a atual negociação?
Oficialmente, não. No entanto, Rohani e seu chanceler,
Mohamad Javad Zarif, disseram que é possível ter um acordo dentro de “três a seis meses”. O governo Obama afirma
buscar um acordo definitivo
sobre o tema “o mais rapidamente possível”.

5. Há provas de que o Irã
busca uma arma nuclear?
Existem diferentes respostas a
essa pergunta. Iranianos, chineses, russos e mesmo alguns
analistas de EUA e Europa dizem que inspetores e potências ocidentais nunca apresentaram uma prova concreta –
uma “arma fumegante”, no
jargão diplomático – de que
Teerã busca uma bomba. Mas
americanos, europeus e a
maioria dos analistas ocidentais apontam para o programa
militar clandestino que Teerã
desenvolve nas últimas décadas, suspenso em 2005, segun-

do estimativas da inteligência
americana, além do desenvolvimento simultâneo de mísseis balísticos e da falta de cooperação com inspetores, que
não têm acesso a certas instalações. Os últimos relatórios da
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) dizem haver “indícios” de que o Irã
quer a bomba.

6. Desde quando o Irã tem
um programa nuclear?
Desde os tempos da dinastia
Pahlevi, portanto, antes da Revolução Islâmica. À época, Teerã era aliada do Ocidente.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.
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Brasil fica de fora de
conferência na Suíça

O

Irã confirma: foram os direitos humanos que afastaram, nos últimos
anos, Teerã e Brasília. A conferência que começa hoje em Genebra não terá
a presença da diplomacia brasileira, após
as grandes potências estabelecerem um
diálogo direto com o novo governo iraniano, sem intermediários. Do lado de Teerã,
nenhum esforço foi feito para incluir o Brasil na mesa de negociação. “Nossa relação
com o Brasil ainda é boa. O que nos separa
é a questão de direitos humanos”, declarou o embaixador do Irã na ONU, Mohsen
Naziri Asl.
Em 2010, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva costurou um acordo com ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad
sobre o programa nuclear do Irã, mas o en-

tendimento foi rejeitado pelo governo do
presidente americano, Barack Obama,
dias depois.
O acordo foi fechado após várias declarações de Lula, tentando se aproximar de Ahmadinejad, incluindo um presente especial: a camisa da seleção brasileira com o
nome do iraniano nas costas. Nesse mesmo período, o comércio entre Brasil e Irã
teve forte expansão e as vendas nacionais
para o mercado iraniano ultrapassaram
US$ 2 bilhões.
Desde o ano passado, porém, as relações
não são mais as mesmas, em parte em razão das dificuldades financeiras impostas
pelas sanções, pela crise econômica no Irã
e, finalmente, pelo afastamento dos dois
países. As exportações do Irã para o Brasil,
em 2013, caíram mais de 70%. Já as vendas
brasileiras para o mercado iraniano sofreram uma queda de 20% em relação ao ano
passado – que, por sua vez, já representava
uma contração de 6%.

Estátua
teve de
ser
coberta
A estátua de
um homem nu,
no palácio onde
ocorrerão as
negociações
sobre o programa nuclear iraniano, foi coberta para “não
ofender” os
diplomatas da
república islâmica.

