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Os EUA recuaram em relação à tentativa de impor uma série de medidas rigorosas contra o Irã 
para poder conquistar o apoio da China e da Rússia a uma nova resolução do Conselho de 
Segurança das ONU com outras sanções, segundo pessoas a par do assunto. 
 
Entre as cláusulas retiradas da proposta original de resolução que os EUA enviaram para 
importantes aliados no mês passado estavam sanções voltadas a estrangular o acesso de 
Teerã a serviços bancários e mercados de capitais internacionais, e fechar o espaço aéreo e as 
águas internacionais para empresas de transporte de carga iranianas, disseram essas pessoas.  
 
Os EUA e seus aliados estão tentando forçar o Irã a conter um programa nuclear que eles 
suspeitam ser voltado para o desenvolvimento de armas nucleares. Teerã afirma que suas 
atividades nucleares são pacíficas. Reino Unido e Alemanha, temendo que Rússia e China 
venham a rejeitar a resolução totalmente e preferindo uma estratégia de aumentar 
gradualmente a pressão sobre o Irã, persuadiram as autoridades americanas a retirar ou 
amenizar vários itens da resolução, entre os quais algumas das cláusulas mais duras.  
 
Autoridades americanas disseram que não comentariam as negociações do dia a dia que 
acontecem entre os membros do Conselho de Segurança (CS). Mas reiteram que o governo 
Barack Obama está buscando obter as medidas mais duras possíveis contra Teerã e que 
mantenham a unidade dos cinco membros permanentes do CS e da Alemanha, países que 
estão elaborando as sanções.  
 
"Estamos buscando uma resolução apropriada, que exerça pressão significativa sobre o 
governo [do Irã]", disse P.J. Crowley, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, na 
quarta-feira. "Continuamos as consultas a vários países e é o nosso desejo manter a 
unanimidade. Será uma declaração unida e forte, à qual o Irã terá de prestar atenção." 
 
A revelação do enfraquecimento da proposta ocorreu num momento em que autoridades 
americanas buscavam persuadir Rússia e China a apoiar medidas contra o Irã numa 
teleconferência na quarta entre os cinco membros permanentes do CS e a Alemanha, o 
primeiro desses encontros a incluir a China desde meados de janeiro. 
 
A Rússia e a China não endossaram um rascunho de resolução elaborado pelos EUA, mas 
sinalizaram que estão abertas a avançar as discussões, disseram pessoas a par do assunto. O 
vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Riabkov, disse à agência de notícias 
Interfax: "Estamos continuando o processo de comparar as abordagens das partes e 
considerando outras opções." 
 
A Rússia e a China também vêm trabalhando paralelamente para pressionar o Irã a aceitar 
uma proposta negociada pelas Nações Unidas de enviar urânio para ser enriquecido no 
exterior, disseram autoridades russas na quarta. O esforço não é comum, vindo de duas 
potências que são geralmente as menos inclinadas a pressionar Teerã. "As nuvens estão se 
formando, e a posição do Irã deixa cada vez menos espaço para manobras diplomáticas", disse 
na quarta-feira a repórteres um diplomata graduado da Rússia. 
 
A resolução atual tem como alvo importantes centros de poder no Irã, em particular a Guarda 
Revolucionária Islâmica - braço de elite das forças armadas iranianas -, de acordo com uma 
pessoa a par do rascunho. A resolução proposta também endurece uma ampla gama de 
sanções já existentes, entre as quais a busca e apreensão de cargas suspeitas destinadas ao 
Irã que passam por águas internacionais e a proibição da oferta por países de assistência 
financeira ou financiamentos a importações ou exportações do Irã. Tais restrições, se 
aprovadas, serão as mais rigorosas que o Irã já enfrentou.  
 
O rascunho americano original teria ido muito além. As sanções ao transporte de cargas 
apontavam a companhia aérea Iran Air e a empresa marítima Islamic Republic of Iran Shipping 
Lines e exigiam um bloqueio total de seus aviões e navios do espaço aéreo e nas águas 



territoriais dos outros países. A versão revista só determina a interdição de cargas que estejam 
burlando sanções já existentes. 
 
A resolução anterior poderia dificultar a obtenção pelo Irã de seguro para importações e 
exportações de petróleo e outras commodities essenciais, ao proibir seguradoras estrangeiras 
de oferecer cobertura a contratos de transporte internacional com o Irã. O novo rascunho de 
resolução somente propõe, sem especificar, "medidas adicionais" para a fiscalização das atuais 
sanções sobre seguros.  
 
O rascunho anterior também teria barrado o acesso do Irã aos mercados internacionais de 
capitais, ao proibir o investimento estrangeiro em títulos iranianos. O país tradicionalmente 
não conta com os mercados de dívida, mas este mês um banco estatal iraniano, o Bank Mellat, 
anunciou uma oferta para vender títulos avaliada em € 1 bilhão (US$ 1,36 bilhão) para 
financiar o desenvolvimento de um campo de gás natural. O novo rascunho não menciona 
proibição da compra de títulos iranianos. 
 
O rascunho atual da resolução observa "com séria preocupação o papel da Guarda 
Revolucionária iraniana" na "proliferação de atividades nucleares delicadas do Irã e o 
desenvolvimento de sistemas de lançamento de armas nucleares", de acordo com uma pessoa 
a par de seu conteúdo. 
 
O Departamento do Tesouro americano identificou bilhões de dólares controlados pela Guarda 
Revolucionária nos setores financeiro e comercial, que inclui ao menos US$ 7 bilhões no setor 
de energia e participação majoritária na maior empresa de telecomunicações e telefonia fixa, a 
Companhia de Telecomunicações do Irã. 
 
O rascunho forçaria um congelamento internacional dos ativos de toda a Guarda 
Revolucionária "e qualquer pessoa ou entidade agindo em nome dela ou sob seu comando", e 
para "entidades possuídas ou controladas por ela, ainda que por meios ilícitos", segundo a 
pessoa a par do rascunho. 
 
Se implementada, a sanção pode forçar a Guarda Revolucionária a vender parte de seus bens 
para evitar um bloqueio à economia.  
 
A participação da Guarda Revolucionária na telefônica do país, por exemplo, podia forçar 
parceiras fora do Irã a parar de conectar as chamadas internacionais.  
 
De acordo com as resoluções anteriores do CS da ONU, várias entidades da Guarda 
Revolucionária apontadas como tendo ligações diretas aos programas militares e uma meia 
dúzia de comandantes sofreram sanções. Mas a Guarda Revolucionária como um todo e as 
empresas em que ela detém participação hoje não sofrem sanções.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A16. 


