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Embaixador vê pontos
fortes entre Brasil e EUA

Irã evita confronto e tenta atrair Dilma
Diplomata iraniano revela expectativa de que relação com não mude com novo governo e diz que Teerã vê Brasil como ‘parceiro de longo prazo’

Gabriel Manzano

Não se pode dizer, ainda, que a
opinião da presidente eleita Dil-
ma Rousseff contra as violações
de direitos humanos pelo Irã,
revelada ao jornal The Washing-
ton Post, prenuncie uma nova
política de Estado sobre a ques-
tão. A avaliação é do professor
de Relações Internacionais Regi-
naldo Nasser, da PUC-SP, estu-
dioso do Oriente Médio e de te-
mas como segurança internacio-
nal e terrorismo.

“A presidente falou em ter-
mos pessoais e sobre um caso
específico, da iraniana Sakineh
Ashtiani. A frase vale como
uma crítica à posição anterior
do Itamaraty”, ressalta Nasser.
“Mas, para ser uma reavaliação
da posição sobre direitos huma-
nos, deveria ter falado de Cuba,
por exemplo. E ela não o fez.”
Nesta entrevista, ele admite, po-

rém, que foi uma postura pes-
soal da presidente em um tema
importante, que a afastou do
que tem sido feito até agora.

● Que lhe pareceu a posição ma-
nifestada por Dilma Rousseff so-
bre as relações com o Irã?
Não dá pra dizer, ainda, que re-
presenta uma virada. Ela falou
de um episódio particular e o
vinculou à questão de gênero.

● Mas não é um impulso pessoal
que pode levar a outro caminho?
Ficar contra o apedrejamento
de Sakineh é pouco. Ela mencio-
na “práticas medievais”, mas ca-
be perguntar: se fosse uma prá-
tica mais recente, a cadeira elé-
trica, poderia? E se fosse contra
homens, tudo bem? O essencial
é o processo pelo qual ela foi jul-
gada e condenada. Há centenas
de mulheres em situação pareci-
da no Iraque, no Egito. Nesse

sentido, o presidente Lula me
pareceu mais coerente ao ale-
gar que cada país tem suas leis
e que ele não ia se meter.

● Mas há uma novidade, a crítica
ao que faz o Itamaraty.
Num momento em que o minis-
tro Celso Amorim começa a ser
encostado, parece, de fato, uma
crítica ao modo com o Itamara-
ty tem agido. Será que vai mu-
dar? Na diplomacia ela formará
um trio com Marco Aurélio Gar-
cia – a continuidade de uma es-
tratégia – e com o futuro chan-
celer Antonio Patriota – cria de
Amorim. Mas ela não fará, nes-
se trio, o papel que era de Lula.
Ela não tem a mesma liderança.

● O debate por trás disso é sobre
intervencionismo. Qual devia ser,
aí, a estratégia do Brasil?
Esse é um tema nem sempre cla-
ro, e no Brasil ele continua à es-
pera de um bom debate. Há
uma posição realista, em que
um Estado não diz que concor-
da nem que discorda – ele só in-
forma que não vai comentar e is-
so não é apoiar. No outro extre-
mo está o intervencionismo,
Nossa diplomacia ainda é, em
grande parte, de ordem pessoal.

Reginaldo Nasser, PROFESSOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA PUC - SP

ENTREVISTA

Embaixador critica MP que
privilegia empresa nacional

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Cada vez mais isolado, o gover-
no do Irã não economizará es-
forços para manter o governo
de Dilma Rousseff em sua lista
de “parceiros” e põe o Brasil co-
mo uma de suas prioridades na
ofensiva para não perder alia-
dos. Pressionado por sanções
econômicas e revelações de
que seus vizinhos apoiariam
um ataque contra Teerã, o Irã
espera que a Presidência de Dil-
ma não abandone o país e a po-

lítica externa brasileira mante-
nha seu caráter de diálogo.

“Nossa relação não era com o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Nossa relação tem um
cunho estratégico com o Estado
brasileiro”, afirmou ao Estado o
diretor do Departamentode Polí-
ticado Ministériode Relações Ex-
teriores do Irã, Mohamed Najafi.

Indagado se a relação sofreria
mudanças com a chegada do no-
vo governo, Najafi apenas tor-
ceu para que isso não ocorra. “Ve-
mos no Brasil um parceiro de lon-
go prazo. O Brasil sabe de nosso

potencial e temos a mesma per-
cepção sobre o Brasil”, disse.

No fim de semana, Dilma de-
clarou em entrevista ao jornal
americano The Washington Post
que considerou um erro a deci-
são do Itamaraty de se abster em
votação na ONU da resolução
que censurava o regime iraniano
por violações de direitos huma-
nos, pedia o fim dos apedreja-
mentos, da perseguição a mino-
rias e de ataques a jornalistas. A
declaração de Dilma foi vista co-
mo um primeiro sinal de que a
política externa brasileira pode-

ria sofrer certas modificações.
Há apenas uma semana, o chan-
celer Celso Amorim havia defen-
dido a opção de abstenção do Bra-
sil, alegando que ele não votava
“nem para agradar à imprensa
nem a certas ONGs”.

Amorim não será mantido co-
mochanceler.Seuprovávelsuces-
sor, Antonio Patriota, em telegra-
ma confidencial revelado pelo si-
teWikiLeaks,manifestoudescon-
fiança em relação a Teerã. Segun-
do ele, nunca se sabe quão since-
ros são os iranianos.

Mas a opção da diplomacia de

Teerã é ade minimizar as declara-
ções e revelações, mantendo re-
lação de proximidade e um canal
aberto com Brasília. A política de
evitar um confronto aberto com
o Brasil tem motivos explícitos.
O país já sofre quatro rodadas de
sanções econômicas, tem seu se-
tor bancário estrangulado e que-
da importante nos investimen-
tos externos. Para completar, do-
cumentos do WikiLeaks reve-
lam que Arábia Saudita e outros
governos chegaram a pedir que
americanos dessem uma “solu-
ção” ao Irã antes que Teerã tives-

se uma arma nuclear.
Diante dessa situação, o país

promete em 2011 concentrar es-
forços para manter as boas rela-
ções com a América Latina – que
já é uma de suas maiores parcei-
ras comerciais. Em 2009, o Irã
importou de Brasil, Argentina e
Equador mais de US$ 2,5 bilhões.

A região é alvo também de pro-
jetos iranianos. São 19 obras fi-
nanciadas na Nicarágua e 80 na
Venezuela. Na Bolívia, os investi-
mentos iranianos chegariam a
US$ 1,5 bilhão, além de linhas de
crédito ao Equador e Cuba.

‘Fala da presidente não
é, ainda, uma virada’

Anne Warth / AGÊNCIA ESTADO

O embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Thomas Shannon,
disse ontem que os pontos em
comum entre Brasil e Estados
Unidos são maiores e mais for-
tes que as divergências entre os
dois países.

“Na medida em que o Brasil
ganha o mundo, de uma forma
mais agressiva e dinâmica, vai se
encontrar com os Estados Uni-
dos em posições diferentes em
alguns assuntos, e alguns aspec-
tos da relação vão precisar de
ajustes”, disse o embaixador, du-
rante a 29.ª Reunião Plenária do
Conselho Empresarial Brasil-
EUA (Cebeu) da Câmara Ameri-

cana de Comércio (Amcham).
O embaixador se referia à deci-

são do Brasil, formalizada na se-
mana passada, de reconhecer o
Estado Palestino de acordo com
as fronteiras traçadas em 1967.
Israel lamentou a postura brasi-
leira, vista com certa reticência
pelos EUA.

Dilma. Questionado sobre a ex-
pectativa em relação ao governo
da presidente eleita Dilma Rous-
seff, que em entrevista ao jornal
The Washington Post condenou
a postura do Irã e revelou descon-
forto, como mulher, quanto à
condenação de Sakineh Ashtiani
à morte por apedrejamento por
homicídio e adultério, Shannon

evitou opinar e sequer citou a pe-
tista ou os países em questão em
sua resposta.

“Não queremos que as diferen-
ças superem os pontos em co-
mum na relação entre Brasil e
EUA”, afirmou, enfatizando a im-
portância das relações comer-
ciais entre os dois países. “Esta-
mos focados na parceria comer-
cial, que deve ser expandida. E
da qual teremos benefícios eco-
nômicos e estratégicos.”

Ao responder sobre o vaza-
mento de documentos confiden-
ciais da diplomacia norte-ameri-
cana no site WikiLeaks, ele foi
sucinto em sua declaração: “Não
temos o que fazer por ora”, dis-
se, sorridente.
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