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Internacional TV. Irã usa negociação nuclear
como elemento de dissuasão
tv.estadao.com.br

O alívio das sanções interna-
cionais ao Irã após o acordo
alcançado na Suíça não in-
clui o setor petrolífero do
país, Impedido de negociar
com a maioria dos grandes
compradores do mundo. Os
EUA estimam que em seis
meses – prazo de vigência
do pacto temporário firma-
do ontem –, o Irã deixa de
receber cerca de US$ 30 bi-
lhões com o limite imposto
à venda do recurso. A norma-
lização do comércio de pe-
tróleo iraniano ficarão para
uma nova etapa de negocia-
ções, que depende do suces-
so da implementação do
acordo atual. / REUTERS

DUBAI

A cotação da moeda do Irã, o
rial, subiu mais de 3% frente ao
dólar ontem, depois que a notí-
cia de um acordo para conter o
programa nuclear de Teerã au-
mentou as esperanças de que a
economia do país possa come-
çar a se recuperar das sanções.

O acordo prevê que o Irã rece-
be acesso temporário e condi-
cional a vários bilhões de dóla-
res de fundos bloqueados ao
longo dos próximos seis meses,
enquanto diplomatas tentam
negociar um acordo final.

Por si só, isso não vai chegar
perto de compensar as dezenas
de bilhões de dólares que o Irã
perdeu nos últimos dois anos,
com as sanções reduzindo suas

vendas de petróleo e, em gran-
de parte, desconectando o país
do sistema bancário global.

Reduzindo a possibilidade de
ação militar contra o Irã e au-
mentando a perspectiva de
mais alívio nas sanções, o pacto
pode conter a fuga de capitais
do país e estimular um renasci-
mento parcial do investimento.

Isso poderia ser suficiente pa-
ra tirar a economia da recessão
que a assolou na maior parte
dos últimos dois anos, enquan-
to estimula empresários a re-
construírem laços comerciais.

“Nós estamos sentindo um
sentimento positivo no Irã”,
afirmou Nariman Aflani, um
operador de câmbio no AFI Gru-
po, empresa de engenharia civil
com sede em Teerã. / REUTERS

O s EUA e o Irã mantiveram secreta-
mente em uma série de conversas
diretas ao longo do último ano, nu-

ma iniciativa diplomática de grande impac-
to do governo de Barack Obama que aplai-
nou o caminho para o histórico acordo sela-
do ontem pela manhã em Genebra para de-
sacelerar o programa nuclear de Teerã.

As discussões foram mantidas em segre-
do mesmo para os aliados mais próximos
dos EUA, incluindo seus parceiros nas nego-

ciações e Israel, até dois meses atrás, e isso
pode explicar como o acordo nuclear pare-
ceu ser alcançado com muita rapidez após
anos de impasse.

Mas o sigilo das conversações também
pode explicar, em parte, as tensões entre
EUA e Franca, que no início deste mês recu-
sou um acordo proposto, e Israel, que está
furioso com o acordo e denunciou a aproxi-
mação diplomática de Teerã.

Autorizadas pelo presidente Obama, as
conversas foram realizadas em Omã, no
Oriente Médio, e outros locais, com o co-
nhecimento de um círculo restrito de pes-
soas. Desde março, o vice-secretário de Es-
tado William Burns e Jake Sullivan, consul-
tor principal de política externa do vice-pre-
sidente Joe Biden, reuniram-se pelo menos

cinco vezes com autoridades iranianas.
As quatro últimas reuniões secretas, reali-

zadas desde que o presidente reformista
Hassan Rohani tomou posse em agosto, pro-
duziram boa parte do acordo que depois foi
formulado nas negociações em Genebra.

As negociações ganharam um peso adicio-
nal há oito meses, quando Obama enviou o
vice-secretário de Estado Burns, o assessor
especial Sullivan e outras cinco autorida-
des para se reunirem com seus equivalentes
iranianos na capital omani de Muscat. Oba-
ma enviou o grupo pouco depois de as seis
potências abrirem uma nova rodada de ne-
gociações nucleares com o Irã em Almaty,
no Casaquistão, em fins de fevereiro.

Os últimos encontros secretos entre EUA
e Irã ocorreram pouco depois da Assem-

bleia Geral da ONU, segundo autoridades
Ali começou a tomar sua forma final o acor-
do alcançado ontem entre as partes.

Nas negociações nucleares maiores deste
mês entre as potências mundiais e o Irã em
Genebra, Burns e Sullivan compareceram
também, mas o Departamento de Estado
fez de tudo para ocultar seu envolvimento,
deixando seus nomes fora da lista da delega-
ção oficial.

Eles foram alojados em um hotel dife-
rente do restante da equipe, usaram pas-
sagens dos fundos para entrar e sair dos
locais de reunião e foram introduzidos
furtivamente em sessões de negociação,
chegando por elevadores de serviço ou
corredores não utilizados só depois que
os fotógrafos haviam saído.
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Cotação da moeda
iraniana sobe mais
de 3% com anúncio

Irã aceita limitar programa nuclear
e Obama celebra vitória diplomática

PARA ENTENDER

DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Conversas secretas
acontecem há pelo
menos um ano

NA WEB

Petróleo segue
sob sanções

Trégua. John Kerry (D), cumprimenta o chanceler iraniano, Mohamed Zarif, após acordo

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O presidente americano, Ba-
rack Obama, conseguiu on-
tem sua mais expressiva vitó-
ria diplomática no cargo ao al-
cançar um acordo para frear
o avanço do programa nu-
clear iraniano. O pacto foi as-
sinado em Genebra pelo se-
cretário de Estado america-
no, John Kerry, e pelos repre-
sentantes de Irã, China, Rús-
sia, Grã-Bretanha, Alemanha
e França.

O Irã aceitou limitar durante
seis meses o seu programa nu-
clear em troca da suspensão par-
cial de sanções que estrangula-
ram sua economia.Nesse pra-
zo, os negociadores tentarão
chegar a pacto definitivo, que
garanta o caráter pacífico de
suas atividades de enriqueci-
mento de urânio e permita o
fim de todas as sanções aplica-
das à república islâmica.

Teerã se comprometeu a não

enriquecer urânio a mais de 5%
e a neutralizar todo seu estoque
de urânio enriquecido a quase
20%, patamar acima do qual o
combustível pode ser usado na
produção de armas. O país tam-
bém aceitou se submeter à su-
pervisão da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA).

Principal elemento que levou
a França a resistiu a um acordo
no início do mês, o reator de
Arak terá suas atividades sus-
pensas – o local poderia produ-
zir plutônio.

Em troca, os EUA aceitaram
suspender sanções no valor de
US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões ao
longo dos próximos seis meses.

O governo americano apre-
sentou o acordo fechado em Ge-
nebra como o mais importante
avanço em torno do programa
iraniano desde 2003, quando
houve a primeira tentativa de li-
mitar sua expansão. As conver-
sas foram concluídas pouco de-
pois das 3h do domingo em Ge-
nebra (meia-noite, no horário
de Brasília).

Em Washington, Obama fez
um pronunciamento no qual
atribuiu o sucesso das negocia-
ções ao impacto das sanções
econômicas e à “abertura para
diplomacia” trazida pela elei-
ção de Hassan Rohani como no-
vo presidente do Irã, em junho.

A obtenção de um saída pacífi-
ca para a questão nuclear irania-
na é uma prioridade de Obama
desde que ele chegou ao poder,
em 2009.

O acordo de ontem represen-
ta uma rara vitória de sua políti-
ca externa, abalada pelas revela-

ções de espionagem da Agência
de Segurança Nacional (NSA,
na sigla em inglês), a errática
atuação em relação à Síria – e a
insegurança que ela gerou entre
aliados americanos no Oriente
Médio – e divergências com o
Afeganistão em torno de um
pacto militar para permanência
de tropas americanas no país de-
pois de 2014.

“A diplomacia abriu um novo
caminho na direção de um mun-
do que é mais seguro -um futu-
ro no qual nós podemos verifi-
car que o programa nuclear ira-

niano é pacífico e não pode
construir uma arma nuclear”,
declarou Obama.

A determinação dos EUA de
negociar com o Irã afetou o rela-
cionamento do país com seu
principal aliado na região, Is-
rael, que se uniu a nações árabes
na condenação do acordo. Para
eles, o pacto dará fôlego à repú-
blica islâmica para continuar a
avançar na construção da bom-
ba atômica – Teerã nega que es-
se seja o objetivo e sustenta que
o programa tem fins pacíficos.

Na tarde de ontem, Obama

telefonou para Netanyahu e
reafirmou o comprometimen-
to americano com Israel. O
presidente reconheceu tam-
bém em seu discurso a existên-
cia de “boas razões” para o ceti-
cismo do país em relação ao
Irã. “Como presidente e co-
mandante em chefe, farei o
que for necessário para impe-
dir o Irã de obter armas nuclea-
res”, afirmou. “Mas tenho
uma profunda responsabilida-
de de tentar resolver nossas di-
ferenças pacificamente, em
vez de me precipitar na dire-

ção de um conflito”, justificou.
O pacto de ontem é apenas o

primeiro passo na direção do
desfecho desejado pelos EUA:
congelar as atividades das usi-
nas do país e dar tempo aos ne-
gociadores para buscarem uma
solução de longo prazo.

O documento afirma que o
eventual novo pacto deverá en-
trar em vigor no prazo máximo
de um ano. O acordo de ontem
poderá ser prorrogado depois
de seis meses se houver concor-
dância dos sete países envolvi-
dos em sua negociação.

Negociação. Acordo alcançado em Genebra define que a república islâmica vai congelar o processamento de urânio a mais de 5%
pelos próximos seis meses em troca de alívio nas sanções que debilitaram a economia do país; aliados dos EUA na região criticam pacto

● Diálogo
“Como comandante em
chefe, farei o que for
necessário para impedir
o Irã de obter armas
nucleares. Mas eu
tenho uma profunda
responsabilidade de tentar
resolver nossas diferenças
pacificamente, em vez
de me precipitar na
direção de um conflito”
Barack Obama
PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS

● Influência iraniana é fundamental no xadrez regional
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Relações com a Síria
O governo iraniano é o maior 
aliado e financiador do grupo 
xiita libanês Hezbollah, que, 
por sua vez, é o grande aliado 
na região do regime de Bashar 
Assad, na Síria. Combatentes 
do Hezbollah lutam ao lado 
das tropas leais a Assad na 
guerra civil síria

Relações com 
Arábia Saudita
As divergências históricas 
entre o reino saudita e 
Teerã levaram a monarquia 
do Golfo a ser uma das 
maiores interessadas em 
frear os planos nucleares 
do regime do aiatolá 
Khamenei 

Tensões internas
Desde que assumiu o poder e 
abriu diálogo com os Estados 
Unidos, o presidente Hassan 
Rohani tem sido alvo de críticas 
dos grupos mais radicais que 
não aceitam conversas com o 
“Grande Satã”. Apesar das 
discordâncias, a maioria 
moderada e o apoio do aiatolá 
Khamenei dão respaldo a 
Rohani no jogo interno 

Sanções
O relaxamento de parte das 
sanções ocasionado pelo 
congelamento do programa 
nuclear por seis meses deve 
dar ao Irã acesso a cerca de 
US$ 7 bilhões em fundos que 
estão congelados no exterior. 
A recuperação da combalida 
economia iraniana é uma das 
prioridades do regime
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




