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Jogo diplomático. Chanceler brasileiro afirma que ideia de proteger Teerã partiu da Rússia, que tem boa relação com os iranianos;
até o momento, apenas EUA e União Europeia aprovaram punições mais duras do que as ações autorizadas pelas Nações Unidas

Brasil e emergentes querem que ONU
condene sanções unilaterais ao Irã
GERMANO CORRÊA/MRE

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

PARA ENTENDER

Denise Chrispim Marin
ENVIADA ESPECIAL / NOVA YORK

O chanceler brasileiro Celso
Amorim disse ontem, em Nova York, que o Brasil apoia
uma iniciativa de Rússia, Índiae China paraextrair das Nações Unidas uma condenação
a qualquer sanção unilateral
ao Irã. Amorim salientou, entretanto, que a ideia de proteger os iranianos de medidas
que não sejam as aprovadaspela ONU – prática dos EUA e da
Europa – não partiu do Brasil.
A agência de notícias Reuters
publicou na terça-feira à noite
uma entrevista com Amorim, na
qual o chanceler afirmou que os
Brics– Brasil,Rússia, ÍndiaeChina –, em reunião naquela manhã,
haviamdecididoproporàAssembleia-Geral da ONU um projeto
de resolução proibindo sanções
unilaterais contra países cujos
casos estão sendo discutidos no
Conselho de Segurança.
A proposta teria o objetivo de
deslegitimaraspenalidades aplicadas individualmente por EUA
e Europa contra o Irã no futuro.
Amorimcreditouoplanodecondenação à Rússia, com quem os
iranianos têm estreitas relações
comerciais. “Começamos a ter
alguma coordenação sobre resoluções da Assembleia-Geral. Em
alguns casos, estamos até mesmo contra sanções multilaterais”, afirmou Amorim à Reuters.
Ontem, o discurso do chancelerganhoutonsmais suaves.“Esta resolução vai levar um mês ou
dois meses sendo discutida. Os
termos exatos eu não posso dizer. As sanções unilaterais, em
geral, e no Conselho não nos
agradam. Mas não estamos tomando nenhuma iniciativa.”

As resoluções aprovadas pela
Assembleia-Geral da ONU
têm apenas caráter de recomendação. Conforme afirmou o próprio chanceler brasileiro, Celso Amorim, elas
não possuem o mesmo peso
das decisões tomadas pelo
Conselho de Segurança. Dessa forma, a iniciativa de Brasil, Índia, Rússia e China não
precisaria ser adotada por
nenhum dos países-membros das Nações Unidas. Ao
mesmo tempo, esse seria um
sinal de que brasileiros e russos, principalmente, estariam insatisfeitos com as medidas unilaterais aprovadas
pelo Congresso dos Estados
Unidos e pela União Europeia, que afetam diretamente
os negócios de empresas de
seus países. / G.C. e D.C.
Apoio. Celso Amorim, chanceler brasileiro (E), reúne-se em Nova York com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad

EUA criticam
proposta e
defendem punições

CS e a Alemanha, divulgou um
comunicado pedindo a adoção
total da resolução 1.929 do CS
com punições ao Irã, a última
rodada, aprovada em junho.
A Rússia, assim como a China,
integra tanto o sexteto quanto os
Brics. A Coreia do Norte é o outro
país que é alvo tanto de sanções
da ONU quanto unilaterais. Cuba
sofre embargo econômico dos
EUA e de alguns outros Estados,
mas não das Nações Unidas. / G.

posta de resolução dos Brics,
anunciada pelo chanceler brasileiro, Celso Amorim. “As sanções unilaterais têm um papel
importante no esforço de obrigar
um país a cumprir suas obrigações internacionais”, disse a se-

cretária adjunta de Estado dos
EUA para Organizações Internacionais, Esther Brimmer.
Os Brics, segundo Amorim,
querem aprovar uma resolução
desaconselhando o uso de medidas unilaterais em casos em que
haja discussões no Conselho de
Segurança da ONU.
Os outros países que impuseram sanções unilaterais contra o
Irã não se manifestaram. O chamado sexteto, composto pelos
cinco membros permanentes do

C. e D. C.

Depois de dizer que as relações com os EUA não ficariam
comprometidas pelo apoio a
umainiciativacontráriaaosinteresses americanos, Amorim dis-

se a questão não poderia ferir a
soberania americana. “Eles (os
que aplicam as punições) é que
estãoferindoasoberania dos outros. Se nós queremos vender

frango ao Irã, que é uma coisa
absolutamente normal e serve
para a alimentação das pessoas,
encontramos dificuldades por
causa das transações bancárias.

● Os EUA não gostaram da pro-

Isso é uma coisa que não é correta”, afirmou. Questionado sobre
o veto das potências à participação do Brasil e da Turquia nas
negociaçõescomo Irã, ochanceler Celso Amorim retrucou:
“Nós nunca pedimos para mediar nada.”
A nova iniciativa foi captada
comoumanovainvestidadoBrasil e seus aliados no Bric contra
medidas adicionais que a Casa
Branca venha a adotar contra interesses iranianos. Rússia e China, embora tenham dado seu
aval no Conselho de Segurança
às sanções adotadas contra o Irã,
em junho, resistiram o quanto
puderam à pressão americana.
Moscou, particularmente, teme que novas medidas unilaterais dos EUA venham a prejudicar negócios em andamento

com Teerã. Por causa das ameaças de retaliações, a Rússia foi
obrigada a recuar em seu contrato de venda de mísseis ao Irã
(mais informações nesta página).
Entrevista. Ontem, em entre-

vista apresentador Larry King,
da rede CNN, Ahmadinejad não
descartoualibertaçãodedoisturistas americanos – Josh Fattal e
Shane Bauer – que permanecem
detidos em Teerã, indicando
que o caso está nas mãos de um
juiz. O iraniano chamou ainda o
primeiro-ministrodeIsrael,Benjamin Netanyahu, de “assassino”. “Netanyahu deveria ser julgado em um tribunal por bloquear Gaza e massacrar mulheres e crianças palestinas inocentes”, disse. “Ele é um assassino
profissional.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A20.

Análise: Alastair Crooke

Com nova usina,
iranianos já vivem em
um Estado nuclear

C

om a recente ativação do reator nuclear
de Bushehr, aprovada pela AIEA, o Irã
deixou de ser um aspirante a membro
do “clube” nuclear para se tornar um
Estado nuclear. Assim, não é mais realista a pro-

postadenegociar comTeerãenquanto sãoaplicadas sanções contra o país como se ele fosse um
Estado pré-nuclear. Atualmente, o combustível
de Bushehr é fornecido pelos russos, mas logo
será substituído por combustível iraniano.
E o Irã planeja construir muitos outros reatores. Nenhum país numa posição como esta – com
a indústria doméstica cada vez mais dependente
da eletricidade gerada por usinas nucleares – deve ter a intenção de permitir que um país estrangeiro seja seu único fornecedor de combustível.
Isso equivaleria a manter como refém a maior
parte da economia doméstica iraniana, e os estrangeiros seriam capazes de paralisar o país ao
interromper a exportação de material nuclear.

Atentado mata 12 e
fere mais de 70 em
parada militar no Irã
Governo acusa militantes
curdos por explosão
durante marcha para
lembrar os 30 anos da
guerra com o Iraque
TEERÃ

Doze pessoas morreram e mais
de 70 ficaram feridas ontem na
explosão de uma bomba durante
uma parada militar na cidade de
Mahabad,nonoroestedoIrã.Militantesatuamnaárea,cujamaioria da população é curda. Foi o
atentado mais grave ocorrido
nos últimos anos na região.
O artefato estava escondido
emumabolsaperto deuma árvore,narotadodesfile,efoidetonado por controle remoto no mo-

mento em que uma multidão assistia a um desfile militar em homenagem ao 30.º aniversário do
início da guerra contra o Iraque
(1980-1988). Todas as vítimas
eramcivisque assistiamao evento – a maioria mulheres e crianças. Nenhum soldado ficou ferido na explosão.
Militantes curdos dificilmenteatacam civis em sua luta armada pelos direitos das minorias
curdas, aumentando os indícios
dequeabombateriasidodetonada antes do planejado. Nenhum
grupo assumiu a autoria do ataque.
Vahid Jalalzade, governador
da Província de Azerbaijão Ocidental, onde fica Mahabad, responsabilizou grupos contrarrevolucionários pelo atentado, em
referência aos separatistas cur-
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Já que o contexto da questão nuclear mudou, a
substância das negociações deve inevitavelmente mudar também. Os EUA chegam ao momento
da ativação de Bushehr em meio a um prolongado debate em relação ao que deve ser feito se o Irã
expulsar os inspetores e prosseguir no desenvolvimento de combustível com qualidade suficiente para a fabricação de uma arma nuclear.
O secretário da Defesa Robert Gates alertou no
início do ano para a possibilidade de o urânio de
baixo enriquecimento ser transformado secretamente em material suficientemente enriquecido
para a fabricação de armas. Ele sugeriu que isso
poderia ocorrer sem que o serviço americano de
espionagem tomasse conhecimento, represen-
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Em setembro de 1980, o Iraque invadiu o Irã para tomar
uma região rica em petróleo
e modificar a demarcação da
fronteira. Os EUA apoiaram
militarmente o Iraque numa
tentativa de depor o regime
islâmico instalado pelo aiatolá Ruhollah Khomeini. Após
8 anos de conflito e desgaste,
foi assinado o cessar-fogo.
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dos.Segundo ogovernador, a explosão ocorreu a 50 metros da
tribuna oficial, e entre os mortos
estãoasmulheresdedoiscomandantes militares locais.
Mahabadéumacidademajoritariamente curda, localizada em
uma região que registrou confrontos armados nos últimos
anos e atentados atribuídos por
Teerã aos rebeldes curdos.
Osseparatistas,a maioriacom
bases no norte do Iraque, entram em choque frequentemente com soldados iranianos nessa
região.

Hárelatosde queativistascurdosforampresos, julgadose executadosrecentemente pelo regime iraniano. Os curdos são um
povo sem território que se espalha por Turquia, Iraque, Síria e
Irã e correspondem a 20% da população iraniana.
Considerado por Teerã um
grupo terrorista, o Partido da Vida Livre do Curdistão (PJAK) é
uma ramificação do Partido dos
Trabalhadores do Curdistão
(PKK), que tomou armas em
1984 na Turquia pela criação de
um Estado. / REUTERS e AP

tando,assim,o riscodeosEUAseremsurpreendidos. Gates disse que a única solução para esse
dilema seria os EUA influenciarem o Irã a ponto
de obrigar o país a entregar a maior parte do seu
material radiativo – eliminando, assim, a possibilidade de o Irã reunir combustível suficiente para
desenvolver uma arma. “Influenciar” um país
que já possui um ciclo de reator e combustível só
pode significar ameaçar o Irã com a possibilidade
de uma guerra ou uma contenção militar robusta
caso seu estoque de combustível não seja devidamente “entregue”.
✽
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Rússia cancela venda de
sistema de mísseis a Teerã
Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL / MOSCOU

ARússiacancelouontemaentrega de um sistema de mísseis de
defensa para o Irã, num sinal de
alinhamento com as potências
ocidentais que trabalham para
aumentar a pressão internacional sobre o regime do presidente
Mahmoud Ahmadinejad, acusado de desenvolver um programa
nuclearilegalcom finalidademilitar.
O sistema, conhecido como
S-300, é composto por um conjunto de mísseis de alta precisão
desenvolvidosparadefesa econtra-ataque. O acordo para a vendadessasarmastinha sidofechado em 2007 e os iranianos já haviam feito parte do pagamento
de um pacote total de US$ 800
milhões.
Aentrega doarsenal aoIrã violaria as sanções impostas pelas

Nações Unidas a Teerã. “A decisão foi por parar com o projeto”,
disse o ministro da Defesa da
Rússia,AnatoliSerdyukov.Amudança teria sido decidida diretamente pelo primeiro-ministro
Vladimir Putin e pelo presidente
Dmitri Medvedev, que assinou
ontem um decreto proibindo
também a venda de tanques e
aviões de combate a Teerã.
“Os russos sempre disseram
que eram contra as sanções e a
favor do diálogo”, afirmou o embaixador do Brasil em Moscou,
Carlos Paranhos. “Mas também
indicaram que cumpririam as
sanções da ONU”, disse.
Osiranianosindicaramqueforam pegos de surpresa com a decisão de Moscou. O general Ahmad Vahidi, ministro da Defesa
do regime, chegou a dizer que
não havia nada de novo na questão dos mísseis, segundo a agência Fars.

