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● Acordo

Ali Akbar Salehi
CHEFE DA AGÊNCIA ATÔMICA IRANIANA

fazer isso por sua própria conta”, disse ao Estado.
Favorável ao acordo e à negociação com o Irã, Lippman observa que o importante será o
estabelecimento de mecanismos de verificação que garantam o cumprimento dos compromissoseventualmenteassumidos pelo Irã.
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“É como uma torneira
que fechamos e podemos
abrir de novo se eles
não cumprirem seus
compromissos.”

ra geração de energia elétrica,
mas não para fabricação de armas atômicas.
Thomas Lippman, do Middle
EastInstitute, diz nãohaver dúvida de que os iranianos continuarão a enriquecer urânio.
“Eles podem fazer isso dentro
de um sistema que nós ajudamos a criar (o TNP) ou podem

fin

res iraniano, Mohamad Javad
Zarif, já haviam divergido sobre
odireitodeoIrãenriquecerurânio. Zarif declarou que o acordo
o reconhecia, enquanto Kerry
sustentou que o pacto não permitia essa interpretação.
Na prática, a atividade continuará,limitada a 5%de enriquecimento,patamarsuficientepa-

pa

Karzai sugere saída de
presos de Guantánamo
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A Casa Branca informou ontem que os EUA estudam a possibilidade de uma completa
retirada de suas tropas do Afeganistão no ano que vem, após
a recusa do presidente afegão,
Hamid Karzai, em assinar um
acordo de segurança. Segundo
Karzai, os EUA devem encerrar imediatamente os ataques
militares contra residências de
afegãos e libertar os presos do
país que estão na base de Guantánamo. O líder afegão sugeriu
ainda que o acordo só seria assinado depois das eleições nacionais, em abril de 2014.
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Bachelet se encontra
com Lula em Santiago

Michelle Bachelet, candidata
socialista à presidência do Chile, recebeu ontem a visita do
ex-presidente do Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, que está
no país para um seminário sobre integração regional. Durante a campanha chilena, Lula já
havia gravado um vídeo em
apoio a Bachelet, que disputa o
segundo turno contra a governista Evelyn Matthei, dia 15.
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Celebrado por ambos os lados como uma vitória, o acordo alcançado domingo sobre
o programa nuclear iraniano
apenas abre a porta para a
real negociação que ocorrerá
nos próximos seis meses, durante os quais os EUA e a república islâmica tentarão conciliar expectativas contraditórias e aplacar divergências
que surgiram logo após a assinatura.
Os americanos se sentarão à
mesa de negociação sob a pressão do Congresso e de seus aliados no Oriente Médio para obter a reversão dos principais
avanços conquistados pelo Irã
em seu programa nuclear. Do
outro lado, os iranianos esperamasuspensãodetodasassanções econômicas impostas ao
país desde 2006 e o reconhecimentodeseudireitodeenriquecer urânio nos termos do Tratado de Não Proliferação Nuclear
(TNP), com a manutenção da
estruturadesenvolvidanosúltimos anos.
Enquanto o presidente BarackObamaapresentavaoacordo como a primeira interrupçãodoprograma nucleariraniano em uma década, o chefe da
Organização de Energia Atômicado Irã, Ali AkbarSalehi,festejava seu suposto caráter limitado. “A organização e a estrutura
de nosso programa nuclear não
foram afetadas e a estrutura das
sanções foi trincada”, declarou
Salehi,segundoaagência denotícias iraniana Fars. “Nós não
perdemos nada, concordamos
apenasempararcom oenriquecimento de urânio a 20%”, observou. “É como uma torneira
que fechamos e podemos abrir
de novo se eles não cumprirem
seus compromissos.”
O presidente iraniano, Hassan Rohani, também celebrou o
acordocomoumavitóriairaniana. O chefe da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento, Alaeddin
Boroujerdi, foi ainda mais longe e defendeu que as condições
provisóriasdoacordodedomingo não sejamtransformadas em
definitivas dentro de seis meses, prazo inicial para a conclusão das negociações de um pacto de longo prazo.
Nos três dias de existência do
acordo, Washington e Teerã já
divergiramemduasocasiõessobresuainterpretação,emumindício das dificuldades que
aguardamosnegociadores.Ontem, a porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores do Irã,
Marziyeh Afkham, classificou
de “inválido” um texto divulgado pela Casa Branca com a versão americana do acordo, sob o

argumentode que ele contradiz
o documento aprovado pelo Irã
eas cinco potências queparticipam das negociações, além dos
EUA: Grã-Bretanha, França,
Alemanha, China e Rússia.
Horas depois de o pacto ser
anunciado,o secretáriode Estado americano, John Kerry, e o
ministro das Relações Exterio-
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Rohani. Eleição do presidente iraniano facilitou negociação de Teerã com grandes potências

de

Cláudia Trevisan
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EUA e Irã tentam
evitar que radicais
desfaçam acordo
Presidentes Obama e Rohani lutam para ‘vender’ internamente o
pacto de Genebra como uma vitória, desarmando vozes críticas
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Naufrágio mata 30
imigrantes haitianos
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Cerca de 30 imigrantes haitianos morreram depois que a
embarcação em que viajavam
naufragou ontem nas Bahamas. De acordo com a Guarda
Costeira dos Estados Unidos,
o barco estava no mar havia
nove dias e levava mais passageiros do que a capacidade permitida. Outras 110 pessoas foram resgatadas. “Aproximadamente 30 imigrantes haitianos
foram declarados mortos”, afirmou um comunicado da Guarda Costeira. Só este ano, autoridades das Bahamas apreenderam 1.300 imigrantes no mar.
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.
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O ‘bom’, o ‘mau’ e o
‘feio’ do pacto nuclear
firmado em Genebra

C

om o acordo de Genebra, é fácil perceber como os objetivos das grandes
potências e do Irã, de um lado, e de
países como Israel e as monarquias árabes,
de outro, parecem inconciliáveis. A seguir,
uma avaliação franca do “bom” do acordo,
que é qualquer coisa que faça as partes avançarem para seus objetivos; do “mau”, o que
coloca em risco as metas do acordo; e do
“feio”, que são as complicações políticas e
estratégicas.

O Bom. O Irã tem de eliminar a maior par-

te dos elementos prontos para armas de seu
programa nuclear. Precisa “neutralizar”
seu estoque de urânio enriquecido a 20%,

que não é o teor suficiente para armas, mas
é o suficiente para ser convertido rapidamente nele. Tem de desmantelar qualquer
equipamento que possa ser usado para enriquecer urânio além de 5%.
O Irã concordou em congelar muitas, embora não todas, de suas atividades nucleares. Não pode enriquecer urânio acima de
5% nem construir instalações adicionais.
Também terá de parar as obras no reator na
usina de Arak. Outra boa notícia é que China e Rússia estão a bordo. O fato é significativo porque Pequim e Moscou estão mais
estreitamente alinhados com Teerã. O fato
de esses países estarem no mesmo barco
torna mais fácil aplicar o acordo e monitorálo.
O Mau. Agora é mais provável que a coali-

zão das sanções se desfaça. Por exemplo, se
China e Rússia discordarem dos EUA e da
Europa sobre as próximas etapas – ou sobre
se o Irã está cumprindo sua parte – a frente

única pode desmoronar. Um acordo menos
abrangente para o Irã interromper toda sua
atividade de enriquecimento, assinado em
2004, ruiu em cerca de um ano. Depois disso, o programa nuclear do Irã cresceu de
maneira considerável, incluindo o uso de
atividades nucleares clandestinas.
O Feio. O acordo tem a duração de seis meses apenas. É provisório, o que é bom no
sentido de que diminui os riscos caso desmorone, mas isso significa também que o
processo de negociação deve começar quase imediatamente. O acordo abordou todas
as questões-chave, mas, na verdade, ele não
resolveu nada, já que expira daqui a meio
ano.
O entendimento pode ser destruído em
Washington ou em Teerã. Por exemplo, os
EUA prometeram que não haveria novas
sanções durante os seis meses; mesmo assim, o Congresso americano está tentando
aprová-las. O presidente Barack Obama se-

guramente as vetaria, mas o Congresso poderia obter os votos necessários para derrubar o veto, extinguindo quase certamente
as negociações. Os linhas-duras de Teerã
podem radicalizar também. Grupos como a
Guarda Revolucionária poderiam pressionar o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, a
descumprir as promessas do Irã.
E, por último, o acerto de Genebra não
aborda outras disputas com o Irã. Os EUA
inevitavelmente enfrentarão um dilema
diante de suas punições não somente contra o programa nuclear iraniano, mas também, entre outros motivos, em razão do patrocínio de Teerã ao terrorismo internacional. A certa altura, será que EUA e Irã não
precisarão resolver essas questões para fazer um acordo funcionar? / TRADUÇÃO DE CELSO
PACIORNIK
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