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> > Irã é considerado 
um dos piores Esta
dos do mundo pelos 
israelenses”, disse à 
ISTOÉ Patrick James, 
professor de relações 
internacionais da 
Universidade de Sou
thern Califórnia, de 
Los Angeles. Desde 
1979, o Irã é uma 
república islâmica 
comandada por um 
líder supremo e é o principal aliado 
da ditadura da Síria e do grupo liba
nês radical Hezbollah. Para o especia
lista, o acordo terá efeito colateral nas 
negociações de paz com a Palestina 
intermediadas pelos EUA - também 
uma prioridade da política externa da 
administração Obama. “Os judeus se 
sentiram traídos e dificilmente colabo
rarão com o presidente americano 
neste momento”, afirmou. A Arábia

Saudita teve reação parecida e ameaça 
agir militarmente para manter sua 
influência na região.

Na segunda-feira 25, dia seguinte à 
assinatura do acordo, a Força Aérea 
de Israel deslocou sete esquadrões 
para um exercício militar internacio
nal, com a participação de EUA, 
Grécia e Itália. A demonstração de 
força vem em momento crucial para 
a relação entre Irã e Israel. O primei- 
ro-ministro israelense, Benjamin

“erro histórico” e enviou um assessor 
de segurança nacional aos EUA. “O 
acordo fará apenas com que o Irã 
seja mais teimoso”, escreveu Yaakov 
Amidror, ex-chefe do Conselho de 
Segurança Nacional de Israel, no jor
nal americano “The New York Ti
mes”. Para ele, as concessões do Irã 
foram “cosméticas”. “Qualquer um 
que já tenha conduzido negociações 
diplomáticas ou de negócios sabe que 
não se deve reduzir a pressão sobre 
seu adversário na véspera das nego
ciações. No entanto, isso é essencial
mente o que ocorreu em Genebra.” 
Em artigo para o site Al-Monitor, o 
analista político israelense Ben Caspit 
disse que o exercício militar provavel
mente já estava programado, mas 
alertou: “O Oriente Médio é uma re
gião onde coincidências bizarras po
dem rapidamente se transformar 
numa realidade sangrenta.”

Ao se comprometer a não construir 
mais centrífugas nucleares e não enri
quecer urânio em mais de 5%, entre 
outras promessas (leia quadro), 0 Irã 
receberá um alivio das duras sanções que lhe 
foram impostas nos últimos sete anos pela 
Organização das Nações Unidas e por EUA e 
União Europeia. Durante os seis meses do 
acordo, o país embolsará recursos estimados 
em US$ 7 bilhões, bem-vindos especialmen
te em tempos de crise. Parte desse mon
tante diz respeito a depósitos bancá
rios iranianos que estavam bloquea
dos em instituições financeiras es
trangeiras. O acordo é um caminho 
para a paz, mas representa uma solu
ção econômica também. ■
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Caixa de texto
Fonte: Istoé, São Paulo, ano 37, n. 2298, p. 134-136, 4 dez. 2013.




