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Segundo telegrama sigiloso, relação seria facilitada se opinião pública fosse favorável ao Irã

Oposição é ainda mais perigosa

País alerta Teerã sobre críticas por aproximação

Nobel iraniana pede a Lula que se
reúna com oposição na visita a Teerã

Brasil e China reafirmam posição
contrária a novas sanções ao Irã

‘FotodoAno’

QUESTÃO NUCLEAR

Decisão é tomada após reunião do secretário-geral do Itamaraty com o chanceler chinês em Pequim

Antonio Patriota
Secretário-geral
do Itamaraty
“Houve concordância no
sentido de que a aplicação de
novas sanções pode ser
contraproducente”

“Ainda existe a possibilidade
de o Irã aceitar o
enriquecimento de urânio a
20% (no exterior), como
estava sendo discutido, apesar
das recentes manifestações
contraditórias do país”
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Cláudia Trevisan
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Brasil e China reafirmaram on-
temaposiçãocontráriaàaplica-
çãodesanções adicionaisaoIrã
econcluíramqueaindaháespa-
çopara a continuidade denego-
ciações diplomáticas sobre o
programa nuclear de Teerã.

OassuntofoidiscutidoemPe-
quim durante reunião entre o
secretário-geral do Ministério
dasRelaçõesExterioresdoBra-
sil, Antonio Patriota, e o minis-
tro de Relações Exteriores da
China, YangJiechi. O brasileiro
estevenacapitalchinesanosúl-
timos dois dias para discutir o
relacionamento bilateral e a
agendadavisitaqueopresiden-
te Hu Jintao fará a Brasília, nos
dias 15 e 16 de abril.

“Houveconcordâncianosenti-
do de que a aplicação de novas
sanções pode ser contraprodu-
cente”, disse Patriota, em entre-
vistanaEmbaixadadoBrasilem
Pequim.“Aindaexisteapossibili-
dadedeoIrãaceitaroenriqueci-
mento de urânio a 20% (no exte-
rior),comoestavasendodiscuti-
do,apesardasrecentesmanifes-
tações contraditórias do país.”

Na quinta-feira, o presidente
Mahmoud Ahmadinejad afir-
mou que o Irã é um “Estado nu-
clear”, comcapacidade para en-
riquecer urânio a 80%, suficien-
te para uso em armas atômicas.
Oanúnciofoirecebidocompreo-
cupação pelo chanceler Celso
Amorim.Segundoele,oenrique-
cimento de urânio a 80% é uma
violaçãodoTratadodeNão-Pro-
liferação Nuclear (TNP).

Patriota ressaltou a posição
comumdeBrasíliaePequimem
defesa dos princípios do TNP,
peloqualoIrãpodedesenvolver
seu programa para fins pacífi-
cos. A China é um dos cinco
membrospermanentes doCon-
selho de Segurança da ONU
que têm poder de veto nas deci-
sões – os demais são EUA, Rús-
sia, França e Grã-Bretanha.
Desde janeiro, o Brasil é um dos
membros rotativos do órgão.

A concordância em relação à
situação iraniana ocorre em um
momento de aproximação en-
tre os dois países, fruto, em par-
te, do que Patriota chamou de
“reconfiguração” da ordem glo-
bal em consequência da crise fi-
nanceira que eclodiu em 2008.

Na avaliação do secretário-
geral, os países em desenvolvi-
mentoemergiramcomointerlo-
cutores “incontornáveis” após
o abalo sofrido pelo mundo de-

senvolvido.Paraele,2009foi
o ponto de inflexão nas rela-
ções internacionais, com a
emergência do G-20, em
substituição ao G-8 como
principal organismo de dis-
cussão global, e a realização
da Conferência do Clima, em
Copenhague, na qual os paí-
sesemdesenvolvimentotive-
ram participação decisiva.

A aproximação coincide
também com o aumento da
tensão nas relações entre
ChinaeEUA,daqualfazpar-
te a resistência de Pequim
emimporsançõesadicionais
ao Irã. Outros pontos deatri-
to são a venda americana de
US$ 6,4 bilhões em armas a
Taiwan e a decisão do presi-
denteBarackObamaderece-
ber o dalai-lama na próxima
semana.

Patriota ainda identificou
um entusiasmo maior em re-
lação aos Brics, bloco que
reúne Brasil, Rússia, Índia e
China. A próxima reunião do
grupo ocorrerá em Brasília,
no dia 16. Patriota ouviu de
Yang Jiechi, chanceler chi-
nês, a avaliação de que o blo-
co “amadureceu”.

Hu Jintao aproveitará a
viagemparafazer umavisita
oficial ao Brasil, quando de-
ve assinar com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva o
Plano de Ação Conjunto, que
prevêasdiretrizesdorelacio-
namento bilateral para o pe-
ríodo 2010-2015.

Na quinta-feira, Hu e Lula
conversaramportelefoneso-
bre o encontro. Segundo Pa-
triota, eles falaram do inte-
resse chinês em participar
da licitação para construção
dotremdealtavelocidadeen-
tre Rio e São Paulo e das ne-
gociaçõessobremudançacli-
mática. O Irã não entrou na
conversa. ●

GENEBRA

O Itamaraty alertou recente-
menteasautoridadesiranianas
sobre a existência de um des-
compasso entre a visão do go-
vernodeLuizInácioLuladaSil-
va e a da sociedade brasileira
sobre a aproximação entre os
dois países. A mensagem foi en-
viada por meio de um telegra-
ma sigiloso do Ministério das
Relações Exteriores no qual é
relatado um encontro entre a
embaixadora Vera Machado,
subsecretáriadeAssuntosPolí-
ticos, e o embaixador do Irã em
Brasília, Mohsen Shaterzadeh.

O encontro teria ocorrido a
pedido do secretário-geral do
Itamaraty, Antonio Patriota.
Durante a reunião, a embaixa-
dora brasileira ressaltou o fato
de que a aproximação entre o

IrãeoBrasilestariasendocriti-
cada pela “imprensa conserva-
dora” do País.

Vera também alertou os ira-
nianos sobre a situação dos di-
reitos humanos no Irã, princi-
palmente a situação da popula-
çãobahai,discriminadapelore-
gime de Teerã. Sete dos líderes

bahais no Irã estão sendo pro-
cessados e o Brasil alertou so-
bre a situação dessas pessoas
durante a reunião.

Para a embaixadora, a rela-
ção política e econômica entre

os dois países estaria avançan-
do de forma satisfatória, assim
comoaaproximaçãodiplomáti-
ca. Mas ela admite que essa
aproximação seria facilitada se
a opinião pública brasileira ti-
vesseumaavaliaçãomaispositi-
va a respeito do Irã.

A reunião ocorreu antes da
primeira fase do julgamento
dos líderes bahais, no dia 12 de
janeiro em Teerã. Shaterzadeh
mostrou-se inflexível, indican-
do que os acusados represen-
tam uma ameaça à segurança
nacional e seriam espiões de Is-
rael.

No dia 7, uma nova audiência
do processo contra os líderes
bahaisocorreuemTeerãeoem-
baixador do Brasil no Irã che-
gou a consultar o governo local
para saber se poderia assistir
ao processo. Sua participação

foi negada.
O encontro em Brasília, ape-

sar de não ter produzido ne-
nhum resultado concreto, de-
monstraqueogovernobrasilei-
ro sabe da resistência que há na
opinião pública nacional em re-
lação a sua aproximação com o
Irã.

PREOCUPAÇÃO
Na Europa, países como Fran-
ça, Grã-Bretanha e Itália já ad-
mitem que a visita do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva a
Teerã, prevista para ocorrer
emmaio,podeenviar“sinaiser-
rados” ao governo iraniano em
relação a sua credibilidade co-
mo interlocutor da comunida-
de internacional.

Em Washington, o temor é o
de que o presidente iraniano,
Mahmoud Ahmadinejad, aca-
be usando o encontro marcado
comLulaparamostrarao mun-
do que seu regime não está iso-
lado. Já o Brasil estaria, com a
reunião, enviando um sinal pa-
ra o mundo de que é “um país
independente”, segundo Tee-
rã. ● J.C.

●●● Fotografia intitulada Dos telhados de Teerã, do italiano Pietro Mastur-
zo, mostra mulheres na capital iraniana protestando após as eleições de
junho de 2009, que reelegeram Mahmoud Ahmadinejad. A foto ganhou
o concurso World Press Photo of the Year 2009, na categoria Foto do

Ano, ontem em Amsterdã, Holanda. O World Press Photo é o mais presti-
gioso concurso de fotojornalismo do mundo. Milhares de iranianos pro-
testaram por vários dias contra o resultado das eleições. Centenas de
pessoas foram detidas durante os protestos em todo o país.
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TEMPO AO IRÃ

●●●A oposição iraniana, no que
diz respeito à questão nuclear, é
mais perigosa do que o governo
de Mahmoud Ahmadinejad. A
conclusão é parte da argumenta-
ção de diplomatas próximos ao
chanceler Celso Amorim. Da mes-
ma forma, no Itamaraty, alguns
dizem que este não é o momento
de criticar o Irã. Como disse o
chanceler, a hora é de concentrar-
se num acordo que impeça o país
de enriquecer urânio em níveis
elevados.

Nos últimos dias, Amorim repe-
tiu que partiu de Ahmadinejad a
iniciativa de trocar urânio enri-
quecido por combustível nuclear
do exterior. Essa foi a base do

acordo, intermediado pela Agên-
cia Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA). Diplomatas brasilei-
ros avaliam que a oposição a Ah-
madinejad tem um discurso mais
favorável às armas nucleares,
sob o argumento de que o país
vive sob ameaça de Israel e tem
como vizinhos China, Índia e Pa-
quistão, todos Estados nucleares.

A declaração de Ahmadinejad,
de que seu país tem capacidade
de enriquecer urânio a 80% foi
vista como uma “bravata”. Como
assinalou Amorim, a declaração
não é construtiva e sua aplicação
será uma violação do Tratado de
Não-Proliferação Nuclear. ●

DENISE CHRISPIM MARIN

Embaixadora
brasileira mostra
preocupação com
direitos humanos

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva agirá “contra a demo-
cracia” se durante sua visita ao
Irã não se reunir com reformis-
tas e famílias de opositores tor-
turados, alertou ontem Shirin
Ebadi, ganhadora do Prêmio
Nobel da Paz de 2003. “Ele (Lu-
la) precisa questionar as viola-
ções de direitos humanos no
Irã, não apenas fechar acordos
comerciais”, disse.

Shirin revelou que não des-
carta a possibilidade de viajar
paraSãoPaulonamesmasema-
na em que Lula estiver em Tee-
rã com Ahmadinejad, em maio.
Nesta semana, ela enviou car-
tas a vários governos pedindo
que aprovem na ONU a criação
do posto de relator especial pa-
raosdireitoshumanosno Irã.O
Brasil é contra a ideia.

“A situação está se deterio-
rando rapidamente. O governo
não ignora apenas as leis inter-
nacionais, mas as próprias leis
domésticas”, disse a ativista.

Shirin vive em Londres há
meses. Ela temia ser vítima da
repressão caso permanecesse
emTeerã. Ontem, de passagem
por Genebra, a ativista fez du-
ras cobranças a Lula. “Eu tam-
bém acredito no dialogo”, disse
Shirin ao ser questionada pelo
Estadosobreaposiçãobrasilei-
ra de “apostar na negociação”.
“Mas o diálogo deve ser tam-
bém sobre democracia e direi-
tos humanos. Diálogo não pode
ser apenas sobre temas econô-
micos e políticos.”

“Acho que não há problemas

na viagem (de Lula) ao Irã, con-
tanto que ele não fale apenas
com o governo e se encontre
comasfamíliasdaquelesquefo-
ram presos, torturados e com
jornalistas independentes”, de-
fendeu. “Quando ele (Lula) esti-
verno Irã, peço que encontreos
líderes da oposição. Só assim
Lulamostraráseurespeitoàpo-
pulação iraniana.”

“Governos vêm e vão, mas
são as nações e os povos que
ficam.Ogovernobrasileiropre-
cisa garantir que a amizade se-
ja entre a população brasileira
e a iraniana”, disse. “O Irã de-
senvolveu nos últimos tempos
uma relação muito boa com o
Brasil.Masosbrasileirospreci-
sam saber o que o governo ira-
niano está fazendo com sua po-
pulação.” ●
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