
ao diário francês Libération argumen
tou: “E muito cedo para falarmos de uma 
parceria com o Irã, mas uma relação com 
Teerã poderia significar um desengaja- 
mento (dos EUA) da região”.

Por sua vez, o presidente iraniano 
Hassan Rohani, como seu chanceler Za- 
rif, atingiu um alto nível de popularida
de em apenas cinco meses de seu man
dato. Fundamental é que ele chegue até
o final do processo, isto é, a uma resolu
ção de paz. Aopinião pública iraniana, in
cluída aquela que emigrou em massa para 
a Europa e os Estados Unidos após a Re
volução de 1979, está cansada de ser cri
ticada pelos ocidentais. Embora não seja 
um moderado como gosta de se apresen
tar, e sim um aliado de Khamenei, o ho
mem que distribui as cartas no Irã, Roha
ni, de 64 nos, tem demonstrado boas in
tenções em levar adiante o processo de 
paz. Segundo o cientista político irania
no Hesam Houryaband, “o aspecto mais 
positivo do acordo foi o fato de o presiden
te ter concordado em aceitar inspeções 
nucleares cotidianas de instalações por 
parte da Agência Internacional de Ener
gia Atômica (AIEA)”. O cientista político 
lembra que o governo anterior de Mah- 
moud Ahmadinejad chamava os inspe
tores de “espiões”.

Houryaband também avalia como po
sitiva, entre outras concessões por par
te de Teerã no acordo, a redução do esto
que de urânio enriquecido abaixo de 5%. 
Ao mesmo tempo, o Irã comprometeu- 
-se a não ultrapassar o enriquecimento 
de urânio acima do mesmo porcentual. E 
claro, questões mais delicadas serão dis
cutidas em futuras rodadas. Como disse 
John Kerry, o importante era dar início
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às negociações com um acordo interino 
para ganhar tempo. Por exemplo, um dos 
obstáculos nas primeiras duas rodadas, 
antes da assinatura do acordo provisório 
na terceira, era o “direito inalienável” do 
Irã de enriquecer urânio para fins pací
ficos. Zarif não abriu mão desse direito.

Em troca do acordo, por um período 
de seis meses não haverá novas sanções 
relacionadas ao programa nuclear. O alí
vio ao Irã é avaliado em 7 bilhões de dó
lares. Cerca de 4 bilhões do total corres
pondem à receita congelada de petróleo 
vendido. No entanto, a “mais importan
te realização do Irã foi ter usado seu pro
grama nuclear como uma poderosa ar
ma diplomática”, diz Zvi Bar’el do diário 
israelense Haaretz. “Seis poderosos pa
íses, e por tabela a maioria das nações, 
agora reconhece o Irã como um país com 
direitos”, acrescenta Bar’el. Mais: a op
ção militar está “em fase de evaporação”. 
De fato, quem atacaria o Irã em um mo
mento em que as negociações estão sen
do levadas adiante?

No momento, o premier israelense 
não parece cogitar de um ataque. Mas 
disse: “Aquilo que foi concluído em Ge
nebra não foi um acordo histórico, mas 
um erro histórico”. E acrescentou: “O 
regime iraniano está engajado na des
truição de Israel e Israel tem o direito e 
a obrigação de se defender contra qual
quer ameaça”. O chanceler israelense, 
Avigdor Lieberman, disparou: “O acor
do de Genebra foi a maior vitória diplo
mática do Irã desde a Revolução Islâmi
ca e resultará em uma corrida por no
vas armas”. Lieberman poderia ter ra
zão. Mas quem daria o primeiro passo?

Furiosa com o fato de Washington 
não ter bombardeado Damasco, a Ará
bia Saudita, que juntamente com ou
tras repúblicas do Golfo Pérsico, ar
ma a oposição fundamentalista sunita 
na guerra civil contra o alauíta Assad, 
pensa em obter a bomba atômica do Pa
quistão. Apesar de sua falta de ética, aA ut
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um grande sucesso operacional e políti
co”. E a resposta da chamada comunida
de internacional? “Seria suportável”, re
truca. O perigo de novas sanções econô
micas contra o Irã por parte do Congres
so dos EUA engatilharia uma reação por 
parte dos linhas-duras no Irã. “Isso seria 
contraproducente”, avalia Houryaband.

Teria sido mais producente levar 
adiante o acordo de 2010 entre o Brasil, 
a Turquia e o Irã. O plano arquitetado 
por Luis Inácio Lula da Silva e o premier 
turco Recep Erdogan previa enriquecer 
urânio na Turquia. Aquilo que voltaria 
ao Irã seria usado para fins pacíficos, já 
que não poderia ser usado para produ
zir abomba. Apenas um dia após o anún
cio do acordo, os EUA impuseram novas 
sanções contra o Irã. •

prosseguimento de negociações 
por parte do Teerã.
CC: Está pessimista?
EP: Quero ser otimista, como 
tentei ser na época dos Acordos 
de Oslo. Mas sempre mantive 
certa cautela. De positivo temos 
o seguinte: nos próximos seis 
meses de negociações o Irã não 
atacará Israel. Dito isso, sobram 
ambiguidades. Há uma cláusu
la segundo a qual o Irã concor
da em agir segundo o protocolo. 
Agir segundo o protocolo signi
fica o quê? Outro tema preocu
pante é que esse parece ser um 
acordo interino entre inimigos, 
não uma reconciliação, segundo 
o Guia Supremo, Ali Khamenei. 
Ao que parece, os linhas-duras 
querem antes de tudo relaxar as 
sanções econômicas.

CC: Acredita nas intenções 
de os iranianos quererem 
aprovar uma resolução per
manente?
EP: Acredito. E todos os po
deres mundiais comparti
lham esse desejo. E um su
cesso diplomático a Rússia 
e os Estados Unidos esta
rem juntos nesse processo. 
Quando trabalham em unís
sono, ganha fluidez o pro
cesso rumo à paz.
CC: 0 presidente Hassan 
Rohani é um modernizador? 
EP: Lembre-se de que 
Khamenei tem a última pala
vra. Outros presidentes ten
taram mudar a Constituição. 
Queriam que o presidente 
eleito tivesse o poder real e 
o Líder Supremo se tornasse

um protagonista simbóli
co. Rohani é muito esper
to em relação à democratiza
ção do Irã. Fala em abertura, 
mas ao mesmo tempo é leal 
ao Líder Supremo. Esse mo
do de agir do presidente po
de ser lido de duas manei
ras. Poderia ser uma manei
ra inteligente de fazer avan
çar a democratização. Ou se
ria ele um fantoche nas mãos 
de Khamenei?
CC: 0 senhor crê que o Irã 
poderá, após a conclusão 
do acordo interino, se sen
tir mais forte para agir com 
o Hezbollah para defender 
Bashar el-Assad na Síria? 
EP: Haverá, creio, uma co
ordenação entre os EUA, 
a Rússia e o Irã. Tentarão

resolver essa crise à custa 
da Arábia Saudita, isto é, do 
mundo sunita. O Irã tam
bém causou o genocídio na 
Síria. E juntamente com 
o Hezbollah, Teerã forçou 
Assad a não fazer compro
missos. Assad não poderia 
sobreviver sem o apoio do 
Irã e da Rússia.
CC: Mas o Irã abrirá mão de 
sua política expansionista? 
EP: É improvável. A ideolo
gia da República Islâmica é 
pan-islâmica e antiociden- 
tal. O objetivo é remodelar o 
Oriente Médio à sua imagem. 
Por isso se aliam a movimen
tos radicais como os sunitas 
do Hamas. E um casamento 
para disseminar a ideologia 
anticolonialista do Irã.
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Caixa de texto
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 19, n. 777, p. 78-81, 4 dez. 2013. 




