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Iraniano rejeitou
acordo nuclear por
pressões internas
Documento obtido pelo WikiLeaks diz que o presidente
Mahmoud Ahmadinejad defendia pacto com potências

Proposta apresentada
em 2009 pelo Ocidente
naufragou, abrindo o
caminho para as novas
sanções contra Teerã

DA ASSOCIATED PRESS

O presidente do Irã, Mah-
moud Ahmadinejad, era sim-
pático ao acordo para inter-
câmbio de material nuclear
apresentado há pouco mais
de um ano pelas potências
atômicas, revela documento
diplomático secreto dos EUA
obtido pelo site WikiLeaks.

Segundo o texto, a iniciati-
va falhou devido à pressão
da linha-dura do próprio re-
gime iraniano, que conside-
rava o eventual aval à pro-
posta uma capitulação ante
osEUA e os seus aliados.

O relatoéatribuído no des-
pacho ao ministro das Rela-
ções Exteriores da Turquia,
Ahmet Davutoglu, em con-
versa no final de 2009 com o
secretário-assistente de Esta-

do americano Philip Gordon.
A proposta de acordo,

chancelada pela AIEA (agên-
cia de energia nuclear ligada
à ONU), previa que o Irã en-
viasse ao exterior seu urânio
pouco enriquecido e recebes-
se em troca, em um ano, ma-
terial para um reator médico.

O Ocidente, EUA à frente,
suspeita que o programa ira-
niano vise obter a bomba,
mas Teerã afirma ter finalida-
de exclusivamente pacífica.

Segundo o despacho ame-
ricano, Davutoglu relatou ter
perguntado a Ahmadinejad
“se a questão [para não acei-
tar o acordo] é mais psicoló-
gica do que de conteúdo”.

“Ahmadinejad disse ‘sim’,
que os iranianos concordam
com a proposta, mas preci-
sam lidar com a percepção
pública”, teriadito oturco.

Davutoglu descreveu o
presidente como “mais flexí-
vel que outros no governo”,
que interpretavam o acordo
como “virtual derrota”.

O chanceler relatou ainda
que Teerã tinha “maior con-

fiança” nos EUA do que em
negociadores britânicos e na
própria Rússia, país conside-
rado, ao lado da China, como
mais próximo do Irã nas ne-
gociações internacionais.

A proposta das potências
foi rejeitada pelo Irã,mas, em
maio do ano passado, a Tur-
quia e o Brasil mediaram a
apresentação de contrapro-
posta iraniana, que previa o
envio do urânio pouco enri-
quecido à Turquia para troca
por material de uso médico.

O aceno foi, no entanto, re-
jeitado pelos EUA, que lide-
raram esforços para aplicar
nova rodada de sanções con-
tra o Irã no Conselho de Se-
gurança daONU emjunho.

VISITA
O Irã confirmou ontem ter

enviado convite a potências
atômicas para que visitem
suas instalações nucleares
como forma de dirimir sus-
peitas sobre suas intenções.

Os EUA, porém, ficaram de
fora e classificaram a iniciati-
va iraniana de “palhaçada”.

Garotos em Juba ao lado de cartaz anunciando a consulta popular sobre separação do sul

Líder do Sudão promete que
respeitará independência do sul
Omar al Bashir visita região a 5 dias de referendo de separação

JERONIMO GIORGI
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA,
EM JUBA (SUDÃO)

A cinco dias do referendo
que pode dividir o Sudão,
maior país da África, o dita-
dor Omar al Bashir fez ontem
uma visita a Juba, capital da
região que pode se separar,
despertando ansiedade na
populaçãolocal.

A votação de domingo no
sul do país, rico em petróleo,
ocorreem clima de tensão.

A expectativa é que os 3,9
milhões de eleitores aprovem
a secessão, o que criaria o
193ºpaís do planeta.

Bashir, que é acusado de

crimes contra a humanidade
por outro conflito, no oeste
do país, chegou a Juba para
dar aquele que, provavel-
mente, foi seu último discur-
socomo líder do país.

Ontem, procurou ser con-
ciliador. “As relações entre o
norte e o sul são muito gran-
des”, disse. “Manteremos es-
ses vínculos mesmo que te-
nhamos dois Estados.” Pro-
meteu respeitar a decisão.

O ambiente nas ruas por
enquanto é tranquilo. Mas a
chegada de Bashir despertou
ansiedade na população.

Pelas ruas se podia ver ca-
misetas e bandeiras com o
símbolo do sul e slogans pela

separação.
O acordo de paz de 2005

prevê que, se o sul se tornar
independente, haverá dois
anos de transição.

Nesse período, os morado-
res manterão a cidadania e a
moeda atuais, além de conti-
nuar enviando petróleo por
Porto Sudão, nonorte.

No entanto, ainda têm que
ser definidos os percentuais
em que serão repartidas as
receitas, até o momento divi-
didas em duas partes iguais.

Após o encontro com o go-
verno autônomo no Parla-
mento, Bashir afirmou que a
unidade “não pode ser força-
dapelo poder”.

ANÁLISE

Ações secretas aumentam
pressão sobre regime de Teerã
CLAUDIA ANTUNES
DO RIO

Ações de sabotagem que
visam atrasar o desenvolvi-
mento do programa nuclear
do Irã estão tendo maior im-
pacto do que as sanções co-
merciais adotadas na ONU e
unilateralmente contra o
paíspersa.

O efeito dessas operações
secretas estaria por trás das
indicações do governo ira-
niano de que busca um acor-
do de troca de urânio com o
P5+1 (as cinco potências do
Conselho de Segurança mais
a Alemanha) nos moldes do
que foi negociado por Brasil e
Turquia e rejeitado pelo mes-
mo grupo, há novemeses.

Um relatório recém divul-
gado pelo Instituto para
Ciência e Segurança Interna-
cional (ISIS), centro de estu-
dos em Washington, avalia
que o vírus cibernético Stux-

net pode ter destruído atémil
centrífugas iranianas —mais
de 10% das instaladas na usi-
na de enriquecimento de urâ-
nio de Natanz.

A destruição, segundo o
relatório, ocorreu entre o fi-
nal de 2009 e o início de 2010,
e seu impacto ainda seria
sentido. Em dezembro últi-
mo, um informe da AIEA
(Agência Internacional de
Energia Atômica) atestou
que o enriquecimento chega-
ra a ser interrompido em
meados do mês anterior.

Como é típico de ações se-
cretas, a origem do ataque ci-
bernético não foi determina-
da. Entre os especialistas,
EUA, Israel e até Rússia
—que construiu no Irã a usi-
na atômica de energia de
Busher—são citados.

O período apontado pelo
relatório do ISIS coincide
com uma instrução do gene-
ral David Petraeus, chefe do

Comando Central dos EUA,
para a expansão das opera-
ções clandestinas em países
do Oriente Médio, incluindo
Irãe Arábia Saudita.

Firmada em setembro de
2009, a ordem foi revelada
pelo “New York Times” em
maio doano passado.

Mais recentemente, em en-
trevista à Folha, Mark Fitz-
patrick, do Instituto Interna-
cional de Estudos Estratégi-
cos de Londres e que traba-
lhou por 26 anos no Departa-
mento de Estado americano,
citou a “sabotagem” como
um dos métodos indicados
para conter Teerã.

Em dezembro, o programa
“Frontline”, da TV pública
americana PBS, especulou
sobre a ligação do serviço se-
creto israelense com o se-
questro de um cientista do
projeto atômico iraniano e
com o assassinato de outros
três, desde 2001.

A última morte ocorreu há
pouco mais de um mês, num
atentado a bomba em Teerã,
mas foi relacionada também
a disputas internas no regi-
me islâmico.
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Presidente aceita negociar saída
para crise na Costa do Marfim
Intervenção militar continua a ser opção para encerrar impasse

Sunday Alamba/Associated Press

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

O presidente da Costa do
Marfim, Laurent Gbagbo,
aceitou negociar uma resolu-
ção pacífica para a crise polí-
tica e constitucional em que
se encontra o país, segundo
comunicado da Cedeao (Co-
munidade Econômica dos
Estados daÁfricaOcidental).

“Laurent Gbagbo concor-
dou em negociar pacifica-
mente e pôr fim à crise sem
condições. Ele também vai
suspender o bloqueio em tor-
no do Hotel Golf”, disse a no-
ta da Cedeao, em referênciaà
base temporária do governo
de Alassane Ouattara, prote-
gida pela ONU.

Apesar disso, a Cedeao
afirmou que eventual inter-
venção militar segue como
opção se o diálogo não con-
duzir a uma saída diplomáti-
ca para o impasse eleitoral.

Membros da oposição re-
jeitaram a oferta de diálogo
com Gbagbo. Segundo o con-
selheiro diplomático de
Ouattara, Alí Coulibaly, eles
querem apenas que o presi-
dente deixe opoder.

Segundo o comunicado,

Ouattara, reconhecido inter-
nacionalmente como vence-
dor do segundo turno das
eleições de 28 de novembro,
indicou “boa vontade em as-
segurar uma saída digna”
para Gbagbo quando ele
aceitar a derrota.

Soldados patrulham Abidjã, a maior cidade marfinense


