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A Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) ofe-
receu ao Irã trocar urânio
por material nuclear. A per-
muta seria efetuada em um
terceiro país – como Tur-
quia, Rússia ou França. Ini-
cialmente o nome do Brasil
havia surgido entre os possí-
veis “depositários” do acor-
do trilateral, mas a possibili-
dade foi descartada. A princi-
pal discórdia agora é sobre o
cronograma do acordo. O Irã
exige que a troca seja imedia-
ta, mas potências temem que
um pacto desse tipo acelere
o programa iraniano.

Internacional EUA. Veja cronologia da
reforma da Saúde

NOVA YORK

A China aceitou, pela primeira
vez, discutir novas sanções con-
tra o Irã no Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas. A revela-
ção foi feita ontem pelo represen-
tante britânico no órgão da

ONU, o embaixador Mark Lyall
Grant.

Representantes do chamado
P5+1, grupo integrado pelas cin-
co potências do Conselho (EUA,
Rússia, França, Grã-Bretanha e
China) e a Alemanha, teriam rea-
lizado uma teleconferência so-
bre o tema das sanções ao Irã. Na
ocasião, “os chineses aceitaram
participar substancialmente da
elaboração de novas medidas
contra Teerã”, disse Grant.

Questionado sobre a mudan-
ça de posição, o embaixador da
China na ONU, Li Baodong, foi

evasivo: “Muito boa pergunta.”
Em seguida, o diplomata disse
que a China tem “um compro-
misso firme” com o combate à
proliferação nuclear.

“E isso é muito importante pa-
ra manter a estabilidade e a paz

no Oriente Médio. Durante mui-
to tempo a China tem sido parti-
dária dessas conversações. Ago-
ra, estamos trabalhando, junta-
mente com outros integrantes
do Conselho e com a comunida-
de internacional, para obter uma

solução pacífica”, disse o diplo-
mata chinês.

Aliança. Baodong foi recente-
mente designado para o posto
de chefe da missão chinesa na
ONU. O novo embaixador da
China em Teerã é Liu Zhenmin,
que antes ocupava o cargo de vi-
ce-representante na ONU.

Antes de deixar o cargo, Zhen-
min havia afirmado, em uma ses-
são do Conselho, que a estraté-
gia adotada com o Irã deveria ser
“dupla”, contemplando negocia-
ções e sanções – comentário elo-
giado pela embaixadora dos
EUA, Susan Rice.

Os seis países que integram o
grupo de contato com o Irã con-
cordaram em conduzir novas
reuniões no início da próxima se-
mana.

O Irã é o terceiro fornecedor
de petróleo da China, relação
que tem feito Pequim desapro-
var a volta do debate sobre novas

sanções no Conselho. A diploma-
cia chinesa, porém, já apoiou
três rodadas de sanções contra o
Irã e, com o apoio russo às pres-
sões, analistas afirmam que difi-
cilmente a China optará pelo iso-
lamento na ONU. / AP

● Relação China-IrãPequim já admite
sanções a Teerã, diz
embaixador britânico

PARA ENTENDER

● O chanceler brasileiro, Celso
Amorim, disse na terça-feira, no
Rio de Janeiro, ao diretor-geral
da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), Yukiya
Amano, que o Brasil apoia “uma
transação privada” e simultânea
do urânio iraniano, como forma
de contornar o impasse atual.
Yukiya respondeu, entretanto,
que a oferta original da AIEA a
Teerã ainda “segue na mesa”.
Ele disse não ter autonomia para
aceitar a sugestão brasileira ime-
diatamente e alterar a proposta
original. Yukiya afirmou ainda
que o Irã deve “esclarecer” as
suspeitas de que desenvolve um
programa nuclear secreto.
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US$ 25 bi
Foi o volume da troca comercial
entre os dois países em 2008.

12%
Do petróleo consumido pela
China vem do Irã – cerca de
1 milhão de barris diários.

33%
Do petróleo refinado importado
pelo Irã vem da China – cerca de
120 mil barris diários.

Em vão, Rússia e China pressionam
Irã a acatar plano das Nações Unidas

Brasil propôs
alternativa a
diretor da AIEA

Ellen Barry
Andrew Kramer
THE NEW YORK TIMES / MOSCOU

O Kremlin revelou ontem que
enviados chineses e russos
pressionaram o governo ira-
niano, durante reuniões reali-
zadas no início do mês em Tee-
rã, a aceitar a proposta das Na-
ções Unidas para o enriqueci-
mento de urânio. No entanto
o Irã teria recusado a oferta,
restringindo “cada vez mais o
espaço para manobras diplo-
máticas”.

“O clima está piorando”, disse
um funcionário de alto escalão
do Ministério de Relações Exte-
riores russo. A informação foi
passada a repórteres sob condi-
ção de anonimato, como manda
o protocolo diplomático.

Segundo o funcionário, a Rús-
sia estaria considerando esten-
der seu apoio a sanções elabora-
das na ONU para evitar a prolife-
ração de armas nucleares – ape-
sar de Moscou “ser claramente
contrário a medidas paralisan-
tes que tenham como objetivo
não a restrição da proliferação
nuclear, e sim castigar o Irã ou,
na pior das hipóteses, provocar
uma mudança de regime”.

Os comentários foram feitos
depois que a secretária de Esta-
do dos EUA, Hillary Clinton, re-
preendeu a Rússia por anunciar
o início das operações em uma
nova usina nuclear construída
em Bushehr, na costa iraniana
do Golfo Pérsico. A parceria en-
tre Moscou e Teerã, segundo
Hillary, prejudicava os esforços
internacionais para pressionar o
Irã a abandonar o desenvolvi-
mento de armas.

As afirmações do diplomata
russo sugerem que China e Rús-
sia – os únicos dois países entre
os seis membros do Conselho de
Segurança que ainda mantêm
restrições às sanções ao Irã – es-
tão sentindo a pressão aumen-
tar.

Obter o apoio russo para as
sanções contra o Irã era um obje-
tivo central do “reinício” nas re-
lações com Moscou defendido
pelo governo de Barack Obama.
Mas a Rússia há muito resiste a
medidas que provoquem desgas-
te nos laços estratégicos e econô-
micos com Teerã.

A parceria entre russos e ira-
nianos teria sido enfatizada na
semana passada quando, duran-
te uma visita de Hillary a Mos-
cou, o primeiro-ministro russo,
Vladimir Putin, anunciou que o
primeiro reator da usina de Bu-
shehr começaria a funcionar nos
próximos meses.

‘Destino maravilhoso’. Na en-
trevista anônima concedida on-
tem, o funcionário do Ministério
do Exterior disse que as sanções
não teriam efeito na usina cons-
truída pelos russos, e garantiu
que “o destino de Bushehr deve
ser maravilhoso”.

O diplomata disse também
que a capacidade de enriqueci-
mento de urânio do Irã é tão pe-
quena que ele duvida que o país
seja capaz de construir uma ar-
ma nuclear em breve.

A Rússia, contudo, tem um for-
te interesse no monitoramento
dos programas nucleares de to-
dos os países próximos de suas

fronteiras, completou o funcio-
nário.

“Não quero sugerir a possibili-
dade de o Irã infligir um ataque

nuclear contra a Rússia, mas
qualquer conflito entre um Irã
nuclear e um terceiro participan-
te teria consequência negativas,
até mesmo devastadoras, para
nossos interesses de segurança e
para nossos territórios vizi-
nhos”, disse ele.

Energia. Também ontem, a
Lukoil, maior empresa de petró-
leo da Rússia, disse estar encer-
rando suas atividades num cam-
po de petróleo de proporções
médias em decorrência das “imi-
nentes sanções internacionais”
contra Teerã.

O anúncio foi feito na ocasião
da divulgação de seus resultados
anuais referentes ao ano de
2009. Os dados demonstravam
que as restrições internacionais
aos investimentos em território
iraniano tinham custado à em-
presa cerca de US$ 63 milhões
no ano passado.

Grigory Volchek, porta-voz da
Lukoil, não revelou quais foram

as sanções que convenceram a
companhia a abandonar o proje-
to de Anaran, que inclui vários
campos de petróleo. Analistas
do setor energético em Moscou
dizem que a Lukoil pode ter deci-
dido aderir às sanções america-
nas porque ela é proprietária de
redes de postos de gasolina nos
Estados Unidos.

A Gazprom, gigante energéti-
ca russa de propriedade estatal,
anunciou recentemente o refor-
ço de seus investimentos no Irã,
A atitude demonstraria que auto-
ridades russas querem evitar
transmitir a impressão de esta-
rem se curvando aos interesses
americanos ao fecharem negó-
cios com outros parceiros.

A Gazprom afirmou que inves-
tiria em dois blocos de extração
dentro do projeto de Anaran, de
acordo com a agência de notícias
russa Interfax. A assessoria de im-
prensa da estatal russa, entretan-
to, não quis comentar as infor-
mações.

China teria concordado
em discutir ‘de forma
substancial’ novas
ações contra programa
nuclear iraniano

estadão.com.br

● Usina clandestina
Em setembro, EUA e França
revelaram a existência de uma
usina iraniana clandestina. A
instalação, construída para
suportar bombardeios, ficava
ao lado da cidade de Qom

● Encontros de Genebra
Potências e o Irã reuniram-se
em outubro na Suíça para
discutir a questão nuclear. No
encontro, potências ocidentais
formalizaram proposta para tro-
car urânio por material nuclear

● Reforço de críticas à AIEA
Em fevereiro, presidente
Mahmoud Ahmadinejad (foto) e

líder supremo Ali Khamenei
atacam a AIEA, aumentan-
do temores de que Irã se
retire do órgão da ONU

● Desapontamento
Nos últimos dias, o diretor da
AIEA, Yukia Amano (foto),
engrossou as críticas ao Irã. As
potências não conseguiram
convencer Teerã e as discussões
sobre sanções ganharam força

Reunidos. Conselho de Segurança da ONU escuta discurso de Obama, em setembro; empresa petrolífera russa decidiu se retirar do Irã por causa de pressões
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Questão nuclear. Enviados de Moscou e Pequim teriam se reunido em Teerã com autoridades iranianas para convencê-las a
aceitar oferta internacional sobre enriquecimento de urânio, mas não obtiveram sucesso; recusa deve fortalecer apoio a sanções

Na mira. Usina de Bushehr: Irã sob pressão do Ocidente
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