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ENTREVISTA BillEmmott

PatrickMoore*

No início dos anos 1970 quando
ajudei a fundar o Greenpeace,
eu acreditava que a energia nu-
clear fosse sinônimo de holo-
causto nuclear, como amaioria
demeuscompatriotas.Foi essa
convicção que inspirou a pri-
meira viagem do Greenpeace
atéaespetacular costa rochosa
paraprotestarcontraotestede
bombasdehidrogênioamerica-
nas nas Ilhas Aleutas, no Alas-
ca. Trinta anos depois, minhas
opiniõesmudaram, e o resto do
movimentoambientalistapreci-
sa atualizar suas opiniões tam-
bém.Aenergianuclearsimples-
mentepode ser a fonte de ener-
giacapazdesalvarnossoplane-
ta de outro desastre: uma mu-
dança climática catastrófica.
Vejamos:maisde600usinas

elétricas movidas a carvão nos
EstadosUnidos produzem36%
das emissões americanas – ou
quase 10% – das emissões glo-
bais deCO2, o principal gás res-
ponsável pelo efeito estufa e a
mudançaclimática.Énucleara
única fonte de energia de larga
escala e economicamente ca-
paz de reduzir essas emissões.
E esse processo pode ser feito
emcondiçõesdesegurança.Di-
go isso com reservas, é claro,
poucos dias depois que o presi-
denteiranianoMahmudAhma-
dinejad anunciou que seu país
havia conseguido enriquecer
urânio. “A tecnologia nuclear é
apenas para fins pacíficos e na-
da mais”, disse ele. Existe a es-
peculação generalizada de que,
mesmo que o processo seja os-
tensivamentededicadoàprodu-
çãodeeletricidade,eleé,naver-
dade, uma fachadaparaacons-
trução de armas nucleares.
Embora que não subestime-

mososperigosreaisdatecnolo-
gia nuclear nas mãos de Esta-
dos irresponsáveis, não pode-
mos banir toda tecnologia que

seja potencialmente perigosa.
Essa era a “mentalidade do tu-
do ou nada” do auge da guerra
fria, quando tudo que fosse nu-
clear parecia anunciar o fim da
humanidade. Em 1979, Jane
FondaeJackLemmonproduzi-
ramumarrepiomundialdeme-
do interpretando seus papéis
em A Síndrome da China, uma
evocação ficcional do desastre
nuclear,emqueoderretimento
deumreatorameaçaa sobrevi-
vência de uma cidade. Menos
deduas semanas depois do lan-
çamentodofilme,oderretimen-
todeumnúcleodoreatornausi-
na nuclear de Three Mile Is-
land,naPensilvânia,causouca-
lafrios reais em todo o país.
O que ninguémpercebeu, na

época, foiqueThreeMile Island
se converteu numa história de
sucesso: a estrutura de conten-
çãodeconcretodausinafezexa-
tamenteoqueforaprojetadapa-
ra fazer – impedir que a radia-
ção escapasse para o ambiente.
Embora o reator tivesse ficado
avariado, não houve mortos
nemferidosentreostrabalhado-
res do local e os moradores da
vizinhança. Three Mile Island
foioúnicoacidentegravenahis-
tória da geração de energia nu-

clearnosEUA,mas foi suficien-
teparabrecarodesenvolvimen-
to da tecnologia: nenhuma usi-
nanuclearfoiencomendadades-
deentão.Hojeexistem103reato-
resnucleares fornecendo, silen-
ciosamente, 20% da eletricida-
dedopaís.Cercade80%daspes-
soas que vivem num raio de 16
quilômetrosdessasusinas,apro-
vam-nas semrestrições.

Não sou o único, entre os ati-
vistas ambientais experimenta-
dos, amudar de idéia sobre este
assunto.OcientistabritânicoJa-
mes Lovelock acredita que a
energianuclearéaúnicamanei-
ra de evitar uma catástrofe cli-
mática. Stewart Brand, que
criou o Whole Earth Catalogue,
diz que o movimento ambienta-
lista precisa abraçar a energia
nuclearparanos livrardoscom-
bustíveisfósseis.Emoutrasépo-
cas, opiniões como essas foram
recebidas com a excomunhão
pelo clero antinuclear: o bispo
britânicoHughMontefiore, fun-
dador e diretor da organização
Friends of the Earth, foi obriga-
do a renunciar da diretoria do
grupo depois que escreveu um
artigoafavordaenergianuclear
numboletimde igreja.
É bem verdade que as ener-

gias eólica e solar têm o seu lu-
gar,mas, como são intermiten-
teseimprevisíveis,elassimples-
mente não podem substituir
grandes usinas, como as movi-
dasa carvão, nuclearesehidre-

létricas.Ogásnatural,umcom-
bustível fóssil, já émuitocaro, e
seu preço, volátil demais para
se arriscar a construir grandes
usinas com base nele. Como os
recursos hidrelétricos já estão
sendoexploradosquasenolimi-
te,aenergianuclearé,porelimi-
nação, a única substituta viável
para o carvão. Simples assim.

Existem os problemas reais
– assim como váriosmitos – as-
sociados à energia nuclear.
Mas cada preocupaçãomerece
uma consideração cuidadosa:
Energia nuclear é cara. Ela é,

na verdade, uma das fontes de
energiamenos caras.Em2004,
ocustomédiodeproduzirener-
gia nuclear nos EUA foi menos
de dois centavos de dólar por

quilowatt-hora, comparável ao
daenergiaacarvãoehidrelétri-
ca.Avançosnatecnologiaredu-
zirão esse custo no futuro.
Asusinasnuclearesnãosãose-

guras. Embora Three Mile Is-
land tenha sido umahistória de
sucesso, o acidente emCherno-
byl,há20anosestemês,nãofoi.
MasChernobyl foi umacidente
anunciado. Aquele modelo pri-
mitivo de reator soviético não
tinha vaso de contenção, era
umprojetoruimeseusoperado-
res literalmente o explodiram.
OFórumChernobyldaONU,or-
ganismo formado por diversas
agências, reportou no ano pas-
sado que 56 mortes poderiam
ser atribuídas diretamente ao
acidente, maioria delas por ra-
diação ou queimaduras sofri-
das no combate ao incêndio.
Por trágicas que essas mortes
tenhamsido, elas empalidecem
na comparação com asmais de
5milmortesdemineirosdecar-
vão que ocorrem anualmente
em todo omundo.
O lixo nuclear é perigoso por

milhares de anos. Num prazo de
40 anos, o combustível usado
tem menos de um milésimo da
radioatividade que tinha quan-
do foi tirado do reator. É incor-
reto chamá-lo de lixo, porque
95%da energia potencial conti-
nuacontidanocombustívelusa-
do depois do primeiro ciclo.
Agora que os EUA retiraram a
proibiçãodareciclagemdecom-
bustível usado, será possível
usar essa energia e reduzir em
muito a quantidade de lixo que
precisa de tratamento e elimi-
nação.Nomêspassado,oJapão
juntou-se à França, Grã-Breta-
nhaeRússianonegóciodereci-
clagemdecombustívelnuclear.
Os EUA não ficarão por muito
tempo atrás.
Reatores nucleares são alvos

de ataques terroristas. O vaso de
contenção de concreto, com
1,80 m de espessura, protege
conteúdos tanto de dentro para
fora, quanto de fora para den-
tro. Mesmo que um avião Jum-
bo se chocasse com o reator e
rompesse o invólucro, o reator
nãoexplodiria.Hánomundoins-
talações muito mais vulnerá-
veis,comoasusinasdegásnatu-
ral líquido, por exemplo.
O combustível nuclear pode

ser desviado para a fabricação
de armas nucleares. Este é o
problema mais sério e o mais
difícil de resolver, vide o caso
do Irã.Mas o fato de a tecnolo-
gia nuclear poder ser usada
para fins malignos não é um
argumento para banir seu
uso. Nos últimos 20 anos, uma
das ferramentasmais simples
– o facão – foi usada para ma-
tar mais de 1 milhão de pes-
soas na África, muito mais do
que os mortos nos bombar-
deios nucleares de Hiroshima
e Nagasaki juntos.●

* PatrickMooreécientista,
fundouoGreenpeaceehojepresi-

deaGreenspiritStrategiesLtd.

Estáarmadaa
confusão

Iraque2ouIrãnuclear?Escolha.
Conceituadoanalistadepolíticaexternajádecidiu:segundaopçãoparaevitarRumsfeldemnovofront.

Coragemparamudarde lado
Para fundador do Greenpeace, é tempo de rever o veto à energia nuclear. Mesmo com tanto terrorista à solta.

●●●Bushfezquestãodedizerque
ousodaforçaéumadasopções
americanascontraoIrã-cujogo-
vernoreagiucomnovasameaças,
firmenoprojetodeenriquecerurâ-
nio.PressionadopelaCasaBran-
ca,governochinêssecolocoufavo-
rávelàviadiplomática.

Jornalistaeescritorbritânico.Até
recentemente, foioeditordarevista
TheEconomist (1993/2006)
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APARADA–Míssil cruzaoolhar deAhmadinejad, emdesfilemilitar emTeerã.DiasdeameaçascomEUA.

PARADOXOTAMBÉM

Oriscode
globalizar
sobosigno
doterror
Édoque tratao jornalistaque tanto
defendeuaaberturadosmercados

PERIGOEXISTE

“Aditadurapolítica
naChinaé
incompatível
comaliberdade
econômica”

LARGADELE–Naquinta-feira,Bushpuxouopresidente chinêsHuJintaopelopaletó, em fotonacerimôniadeboas-vindasdaCasaBranca.

PatríciaCamposMello

BillEmmottacabadedeixarum
dos empregos mais cobiçados
do mundo jornalístico: ele foi
editor da revista The Economist
durante 13 anos. À frente da bí-
blia mundial do livre-comércio,
foi um evangelista da globaliza-
ção.Lutouparadobrarseusdes-
contentes. Nunca desanimou,
nemdiantedosurtodeprotecio-
nismoquetomoucontadomun-
do nos últimos tempos.
Mas Emmott está preocupa-
do. Uma ameaça nuclear paira
sobreaglobalização. “Podemos
ter um novo 11 de setembro, só
quedestavezcomarmasnuclea-
res”, diz o jornalista. “Oriscode
um grupo terrorista se apode-
rar de armas nucleares é bem
real.” E um ataque desses seria
umduro golpe contra o proces-
so de abertura das fronteiras
dos países. “O efeito de um ata-
quenuclearporumgrupoterro-
rista seria um isolamento total
dos países, por medo, como
aconteceu em 1930.”
Olhando para trás, Emmott
se arrepende de algumas deci-
sões editoriais polêmicas, como
o apoio à invasão do Iraque, em
2003. “Se soubesse na época o
que sei hoje, não teria apoiado a
invasão”,admite.Maseleconsi-
derasuamissãobemcumprida.
Enquantovários jornaiserevis-
tas ditos sérios lutam para so-
breviver, a sisudaEconomist te-
veumsaltodecirculaçãoduran-
te sua gestão, de 500mil exem-
plarespara1milhão.Agora,Em-
mottsededicaaescrever livros,
comootítulorecém-lançadope-
la editora Record no Brasil, Vi-
são20:21 –Liçõesdo século 20pa-
ra o novo milênio. Ele falou por
telefonecomoEstado,desuaca-
sa, emLondres.

Na sua opinião, quais são asmaio-
resameaçasparaomundoglobali-
zadodehoje?
Há três grandes ameaças. A
maior é a possibilidade de um
grupoterrorista teracessoaar-
masnucleares.Podemosterum
novo11deSetembro,sóquedes-
ta vez com armas nucleares.
Não há controle adequado so-
bre os materiais nucleares das
ex-repúblicas da União Soviéti-
ca. O acordo nuclear dos EUA
comaÍndiatambémnãofoiuma
boacoisaparaevitaraprolifera-
çãonuclear. E, no Irã, o perigo é
o programa nuclear do país
avançar e os iranianos começa-
rem a vender armas nucleares,
como fazia o cientista paquista-
nês AQ Khan (que forneceu ar-
mas para Líbia, Irã e Coréia do
Norte). Existe um risco real de
um ataque e o mundo fez muito
pouconosúltimoscincoanospa-
raevitar isso.Oefeitodeumata-
quenuclearporumgrupoterro-
rista seria um isolamento total
dospaíses, comfechamentodas
fronteiraspormedo,comoacon-
teceuem1930 (o que levouauma
depressão mundial). Também
me preocupo com um possível
“alastramento” dos conflitos no
OrienteMédio.Atéagoraainva-
sãodoIraquenãoafetoumuitoo
restodomundo,apesardopetró-
leo a US$ 70. Mas um conflito
com o Irã pode se alastrar pelo
OrienteMédioe issosimafetará
omundo.

Qual seria a decisãomais acertada
–os EUA invadiremo Irãpara con-
terodesenvolvimentodoprograma

nuclearouosamericanosdeixarem
osiranianosteremsuasarmas,evi-
tando umconflito que pode se am-
pliar?
Invadir o Irã por causadaques-
tãonuclearnãoéumaboa idéia,
anão serquehajaprovas claras
de que os iranianos estão pres-
tesaatacaroutropaís.Osriscos
são muito grandes. É melhor
reagir ao Irã nuclear com uma
novaversãodadoutrinadecon-
tenção,usadacontraaUniãoSo-
viética depois de 1948.

Eaterceiraameaça?
A instabilidade política na Chi-
na. A China é um enorme país
em desenvolvimento, com uma
economialivre,masumsistema
político nem um pouco livre. A
ditadura comunista é incompa-
tível com liberdade econômica.
Essasduascoisas–economia li-
vre e política não livre – vão en-
traremchoque.Quandohouver
essa colisão, as conseqüências
serão enormes para o mundo.
Essa colisão pode arrastar Tai-
wan para um conflito e, junto
comele, os EUA.

Aglobalizaçãoestásendobem-su-
cedidaemintegrarpaíseseconomi-
camente. Mas o senhor acha que
tambémexisteumladonegrodaglo-
balizaçãodosradicalismos,comoa
expansãodoislamismoradical,ter-
rorismo,xenofobias?
Aglobalizaçãoaumentouahabi-
lidade das pessoas de se move-
remdeformarápidaebarataao
redor do mundo, e a tecnologia
aumentouapossibilidadedeco-
municar idéias e planos. Tudo
isso facilitaaoperaçãodoterro-
rismo internacional. Mas isso
nãoémotivoparadeteragloba-
lização, precisamos lidar com
as causas do terrorismo. De
qualquermaneira, o fluxo inter-
nacional de idéias infelizes (co-
mo o fundamentalismo) não é
uma coisa nova: o comunismo
foiumaidéiaglobalizadaduran-
te o século 20.

A revista tem sido uma defensora
do livre-comércio desde a sua fun-
dação, há 163 anos. Ultimamente,
temos visto um ressurgimento do
protecionismo nos EUA e Europa,
além de um impasse nas negocia-
çõesdaOrganizaçãoMundialdoCo-
mércio. O livre-comércio está em
perigo?
AolongodaHistória,oprotecio-
nismo sempre existiu e reemer-
giuquandosurgiramnovoscon-
correntes.Nomeutempodejor-
nalista, nos anos 80, a competi-
ção do Japão deu origem a um
surto de protecionismo. Agora,
aconcorrênciadaChinaeda Ín-
diaestáproduzindoomesmofe-
nômeno.Éumciclonatural. Isso
nãoquerdizerquenósdevemos
ser complacentes. Em muitos
períodos da história, o protecio-
nismoconseguiureverteropro-
cessodeliberalizaçãodocomér-
cio, como nos anos 30. Por en-
quanto, este novo protecionis-
mo que surgiu na Europa e nos
EUA não representa uma força
poderosa.Mas,seosEUAentra-
rem em uma recessão séria,
comaumentodedesemprego,aí
eu vou ficar realmente preocu-
pado coma possibilidade de um
retrocesso do livre-comércio.

Qualéachancedeocorrerumare-
cessãonosEUA?
Hágrandes chancesdeumade-
saceleração nos EUA e um au-
mento no desemprego neste

ano ou no próximo. Mas nada
dramático, porque a economia
do resto domundo está bastan-
te saudável.

Essadesaceleraçãoseriaumaopor-
tunidade para um fortalecimento
doprotecionismonosEUA?
Sim. Tenho certeza de que, co-
mo nos anos 80, que tiveram a
ascensão do lobby anti-Japão,
haverá uma escalada do prote-
cionismo com a desaceleração
daeconomia.Nessemomento,a
abertura comercial vai ficar
mais lenta ou até parar.

Muita gente tem uma sensação de
déjàvuemrelaçãoaomedodaChi-
nanomundo.Achamqueremeteao
pânicoquehaviadoJapãonosanos
80 (“Japanic”). O sr. acha que há
ummedoinfundadodaChina?
Eu acho que existe uma reação
muito exagerada. Não porque a
Chinaestejasendosuperestima-
da, mas porque a ascensão chi-
nesaémuitomaisumaoportuni-
dade do que uma ameaça. Se o
Brasil crescessemuito emelho-
rasse o padrão de vida de sua
população, isso seria visto de
formamuitopositivapelaEuro-
paeosEUA,porquerepresenta-
riamaisoportunidadesparane-
gócioscomessespaíses.Dames-
mamaneira, a ascensão daChi-
navaibeneficiarorestodomun-
do. Tem gente demais comme-
doda concorrência chinesa, em
vezdeestaratentaparaasopor-
tunidades.

ComooBrasildevelidarcomacon-
corrênciachinesa,queémuitogran-
deemprodutosindustrializados?
OBrasil tambémestá sebenefi-
ciando muito do crescimento
chinês,principalmentenosetor
de recursos naturais. O Brasil
precisainvestirmaisempesqui-
sa e desenvolvimento, aumen-
tar sua produtividade e ficar à
alturadaconcorrência chinesa.

Achar setores onde o País tem
expertise e alta qualidade. O
Brasildeveresponderàconcor-
rência chinesacomconfiança, e
nãoderrotismo.Jáogovernode-
ve se concentrar em ajudar os
trabalhadores a se requalifica-
rem e se adaptarem, e não as
empresas. Omaior erro do pro-
tecionismo é manter vivas em-
presas, com subsídio e barrei-
ras. Isso protege lucros e não
trabalhadores.

Enquanto o sr. esteve no comando
da“TheEconomist”,qualfoiaposi-
çãomaispolêmicaquearevistaas-
sumiu?
Houve algumas. Apoiar a inva-
são do Iraque (pelos EUA em
março de 2003) certamente foi
umadelas. Apoiar a legalização
do casamento gay também foi
polêmico, especialmente com
leitoresconservadoresdarevis-
ta. Outra opinião controversa,
pelo menos dentro Inglaterra,
foiadefesadofimdamonarquia
inglesa, em 1994.

Olhandoem retrospecto, vocêmu-
dariaalgumadessasposições?
O Iraque é uma questão difícil.
Baseado na informação que tí-
nhamos na época, de que Sa-
ddam Hussein possuía armas
dedestruição emmassa, a deci-
são de apoiar a invasão do Ira-
que foi correta. Mas, se eu sou-
besse na época o que sei hoje,
não iria apoiar a invasão.

A“TheEconomist”erroumuito?
Não me lembro de grandes er-
ros, mas no escândalo de Bill
Clinton e Monica Lewinsky,
achoquefizemosumerrodejul-
gamento. Na época, fizemos
umacapadizendo:If it’s true,go
(se for verdade, saia).Dissemos
que Clinton deveria renunciar
se fosse provado que ele havia
tido um caso com Lewinsky.

Achoquefomosmuitoabsolutis-
tasnestaquestão.Nãofoiadeci-
são certa.

A“TheEconomist” foiumadaspri-
meiraspublicaçõesadetectarqueo
boomda internet era uma bolha. A
maioria damídia continuou eufóri-
ca.Osr. achaque,hojeemdia,háo
mesmotipodecomplacêncianamí-
dia em relação ao grande cresci-
mentomundial?
Sim, eu acho que a mídia está
subestimando os riscos nos
EUA e que haverá uma reces-
são ou desaceleração lá. A dívi-
daamericanaestáficandogran-
dedemais, exigequeosEUAse-
jam constantemente financia-
dospelaÁsiaeEuropa. Issonão
pode durar para sempre. Como
na febre da internet, as leis da
economia vencemno final.

Como devem ser encarados os
atuais desequilíbrios da economia
global?
Amídia deve alertar para o fato
de a atual situação de desequilí-
brio ser insustentável.Ogrande
problema é que o alerta é uma
boa matéria só da primeira vez
que você escreve. Quando você
faz um alerta pela décima vez,
porquevocêvemalertandoena-
daaconteceuainda,ficasemgra-
ça. Aí, nós tendemos a desistir
doalerta e esse éumerrodamí-
dia.Amídiadeveconfiaremsua
análise. Nós (a Economist) esta-

mosalertandoparaosdesequilí-
brios dos EUA há uns quatro
anos.Comoaeconomiaamerica-
na continua crescendo, muita
gente duvida de nossa análise.
Maseuachoquenofinal–infeliz-
mente – estaremos certos.

Sob seu comando, a tiragem da
“The Economist” subiu de 500mil
exemplares para 1 milhão. Muitos
consideram que o sr. foi um editor
muitobem-sucedido.Porqueresol-
veusairdarevista?
Euachoque13anoscomoeditor
é tempo demais.Muitos acredi-
tamque10anoséo tempomáxi-
moquesedeve ficaremumcar-
go. Quando completei 10 anos
como editor, o trabalho estava
muito interessanteeestávamos
indo muito bem para eu pedir
demissão. Então, esperei mais
três anos. Agora vou passar
meu tempo escrevendo livros,
dando palestras e consultoria
para empresas.

Porqueasmatériasda“TheEcono-
mist”nãosãoassinadas?
Umadasprincipaiscaracterísti-
cas da The Economist é ter um
conjunto coeso de princípios e
umtextoconsistente.Émais fá-
cilconseguir issosevocêageco-
moumgrupo,emvezdeagirco-
mo indivíduo. É mais fácil pas-
sar umamensagem forte quan-
dovocênãotemumaassinatura
namatéria.Comoarevistaenfa-
tiza idéiasemvezde jornalistas,
e é menos egomaníaca e auto-
centrada, é mais fácil se desta-
caremmeioàmultiplicaçãodos
veículosdemídia.Oemburreci-
mentodamídialevouaspublica-
ções a ter mais escritores cele-
bridades,focarosjornalistasco-
mo personalidades. Nós somos
diferentes. Nós temos idéias,
opiniões consistentes.

O que o sr acha sobre o futuro dos
chamadosBRICs(Brasil,Índia,Rús-
sia e China)?Alguns analistas afir-
mamqueoBrasil está ficandopara
tráselogo,logo,teremosapenasos
RICs...
Emprimeiro lugar, eu acho que
a idéia do BRICs surgiu apenas
parachegaraumasigla, nãove-
jonadaemcomumentreRússia
eBrasil, por exemplo...

Foialeatório?
Eu acho que o analista da Gold-
man Sachs (autor do relatório)
escolheu esses países apenas
porque eles são grandes e suas
letras iniciais fazem uma sigla
que gruda na memória. Mas a
questão é: o Brasil está indo tão
bem como deveria, no mundo
globalizado? Não, não está. Eu
achoqueoBrasilpodesedesen-
volvermais e crescermais.Não
precisa ser igual à China ou Ín-
dia,mesmoporqueessespaíses
têm histórias diferentes. Mas,
uma vez que o Brasil resolver
seusproblemasdegoverno,pro-
tecionismo e injustiça social, o
País pode crescer mais rapida-
mente.OBrasilestámuitoabai-
xo do seu potencial.●

ThomasL. Friedman
THENEWYORKTIMES

Seestas fossemasúnicas alter-
nativas, qual delas vocês esco-
lheriam: um Irã com armas nu-
clearesouumataqueàsinstala-
ções nucleares iranianas, reali-
zado e vendido ao mundo pela
equipe de segurança nacional
deBush, comDonRumsfeld no
comando doPentágono?
Eu ficaria como Irã nuclear.
Embora saiba que o certo é

manter todas as nossas opções
em aberto, tenho confiança ze-
ronacapacidadedestegoverno
de manejar um complexo ata-
quemilitarao Irã, semfalarnos
efeitos colateraismilitares e di-
plomáticos.
Paraalguémqueacreditou–

e ainda acredita – na importân-
cia de endireitar o Iraque, o
grau de incompetência que a
equipedeBushtemdemonstra-
donopaísesuarecusaemadmi-
tir quaisquer erros ou remover
os que os cometeram tornam
impossível apoiar este governo
emqualqueraçãomilitarofensi-
va contra o Irã.
Vejoosfuncionáriosdesegu-

rança nacional de Bush como
vejo os motoristas embriaga-
dos.Quero suspender suas car-
teiras de motorista de política
externa pelos próximos três
anos. Sinto muito, meninos e
meninas, vocês têmde ficar em
casa agora – ou tomar um táxi.
Disquem0-800-OTAN-CARO-
NA. Vocês não estarão dirigin-
do sozinhos.Não nomeu carro.
Se nossa democracia fosse

parlamentarista,aequipeintei-
radeBushjáestaria fora,mere-
cidamente. No Iraque, o presi-
dente deveria liderar, adminis-
trarefazerossubordinadosres-
ponderem por seus atos, mas
não fez nada disso. Condolee-
zza Rice deveria coordenar,
masnãocoordenou.DonaldRu-
msfeld deveria escutar, mas
não escutou. No entanto, nosso
sistema não é parlamentarista

e, embora alguns possam ter a
sensação de que este governo
terminou, este não é o caso. O
que fazer, então?Nãopodemos
simplesmente pedir tempo na
política externa.
No mínimo uma mudança

precisa ser empreendida no
Pentágono. Rumsfeld se apre-
senta como um secretáriomui-
to preocupado, pronto para en-
viaraos nossosgenerais no Ira-

quequantos soldadoselespedi-
rem, só que eles simplesmente
não pediram. Tudo isso é de
uma tremenda falsidade: mes-
mo que os generais lhe tives-
sempedidonada,aperguntare-
levante, Rumsfeld, continuaria
sendoaseguinte:oquevocêper-
guntou a eles?
Oquevocêperguntouaosge-

nerais quando viu todos aque-
lessaques,quandoviuosdepósi-

tosdemuniçãodeSaddamdes-
protegidos,quandoviuquenin-
guémmaiscontrolavaafrontei-
ra Iraque-Síria e quando viu
que o Iraque estava tão insegu-
roquemilíciasbrotavamporto-
da parte? O que perguntou aos
generais? Você não perguntou
e nem jamais se explicou, pois,
naverdade,nuncaforaseuobje-
tivo enviar mais tropas. Muito
pior: você na verdade achou
que poderíamos simplesmente
esmagar o regimedeSaddame
ir embora. Insano.
Assim, se nossas alternati-

vas são outra operação lidera-
da por Rummy no Irã ou convi-
vercomumIrãquese tornanu-
clear enquanto nós o dissuadi-
mospelosmeiosclássicos,prefi-
ro claramente a dissuasão.
Umabrevenotadiplomáticapa-
raosmulásdo Irãserásuficien-
te: “Cavalheiros, se vocês algu-
ma vez usarem um dispositivo
nuclear, ou forneceremumdis-
positivo nuclear a um terroris-
ta, destruiremos cada uma de
suas instalaçõesnucleares com
armas nucleares táticas. Se vo-
cês não entenderem alguma

parte desta sentença, por favor
entrememcontato.Obrigado.”
Gostaria que houvesse uma

terceira alternativa? Sim. Mas
aúnicaterceiraopçãosignifica-
tiva seria desafiar o Irã a nego-
ciações diretas sobre todas as
questões que nos dividem: Ira-
que, sanções, armas nucleares.
Taldiplomacia,noentanto,pre-
cisaria de duas coisas. Primei-
ro, a equipe de Bush teria de se
decidir sobre algo que a divide
hácincoanos:elaquerumamu-
dançade regimeno Irã, ouuma
mudança de comportamento?

Se ela ficar só com a mudança
de regime, a diplomacia não te-
rá chance. Iranianos nunca ne-
gociarão e nossos aliados terão
receio de trabalhar conosco.
Emsegundo lugar, se a equi-

pe de Bush estiver pronta para
aceitar uma mudança de com-
portamento do Irã, a diploma-
cia terá uma chance – mas só
com aliados e uma ameaça crí-
veldeusoda forçapara fazeros
iranianos negociarem com se-
riedade. O único modo de o Irã

fechar um grande acordo com
osEUAéele acreditar queWa-
shington conta com apoio do-
méstico e externo a uma opção
militar (ou sanções severas).
Aprincipalrazãodanecessi-

dade de Rumsfeld sair agora é
quenãotemosumaopçãodiplo-
mática,nemmilitar,críveldian-
tedoIrãquandotantaspessoas
sentem,comoeu, que,numaes-
colha entre lançar outro con-
fronto liderado por Rumsfeld
ou simplesmente permitir que
o Irã obtenha bombas nuclea-
reseconvivercomisso,deve-se
optarpela segundaalternativa.
É possível que aprender a

convivercomumIrãnuclearse-
ja a opção mais sábia sob qual-
quer circunstância. Porém, se-
riabomteroutraescolha.Seria
bom ter a opção de um acordo
diplomáticoparapôrfimaopro-
gramanucleardo Irã–mas isso
só virá com uma ameaça crível
de uso da força. Não teremos
apoio a esta ameaça em casa
nem no exterior enquanto Ru-
msfeld chefiar o Pentágono.
Ninguémemsã consciência se-
guiria este homem em outro
confronto – e essa é umaverda-
deira deficiência estratégia.●
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