
Brasil vota contra o Irã na ONU e ganha aplauso da oposição persa 
Clóvis Rossi 
 
País assumiu posição anti-Teerã em um órgão das Nações Unidas pela primeira vez em 8 anos 
 
Diplomacia brasileira nega contraposição ao governo iraniano, mas é assim que os opositores 
dele, realizados, o veem  
 
Pela primeira vez em oito anos, o Brasil votou ontem contra o Irã em um organismo da ONU, o 
Conselho de Direitos Humanos. 
 
O conselho aprovou por 22 votos a favor, 7 contra e 14 abstenções a designação de um relator 
especial para investigar denúncias de violações de direitos humanos no país. A Folha antecipou 
o voto no último dia 3 de março. 
 
Trata-se de uma sinalização de mudança no governo Dilma Rousseff em relação ao de Lula, 
que vinha evitando críticas ao Irã. 
 
Ontem, em entrevista à Folha, o chanceler de Lula, Celso Amorim, disse que não apoiaria a 
resolução se estivesse no governo. 
 
A única vez em que Lula ficou contra o Irã foi em 2003, quando a 3ª Comissão da Assembleia 
Geral (bem menos importante), apontou violações aos direitos humanos com base em 
relatórios de enviados ao país. Desde então, foram sete abstenções. 
 
Já no conselho e na sua antecessora, a Comissão de Direitos Humanos, o Brasil votou a favor 
de relatores durante os anos 90, mas vinha se abstendo desde 2001, "com base no 
compromisso assumido pelo governo iraniano de aperfeiçoar sua cooperação com o sistema", 
segundo a embaixadora Maria Nazareth Farani Azevêdo. 
 
De fato, de 2001 a 2005, houve seis visitas de relatores ao Irã, mas a cooperação foi 
interrompida a partir da chegada ao poder do presidente Mahmoud Ahmadinejad, o que levou 
agora ao voto a favor. À Folha, a embaixadora foi mais direta: "O voto não é contra o Irã, mas 
a favor do sistema de direitos humanos da ONU". 
 
IRANIANOS 
 
Agora, não há sanções, mas investigação. Foi nessa linha a conversa que Maria Nazareth teve 
com o embaixador iraniano, Sayed Sajjadi, antes da votação. 
 
Explicou que o Brasil é tão aberto que, nos quatro anos e meio de vida do conselho, recebeu 
ao menos 16 relatores. 
 
Não deve ter convencido Sajjadi, que em seu pronunciamento negou, como era previsível, que 
o Irã desrespeite os direitos humanos e não coopere com os organismos internacionais. 
 
"O enfoque do Irã na promoção e proteção dos direitos humanos é baseado na sua religião e 
na sua cultura", disse o embaixador. 
 
Já a embaixadora dos EUA, Eileen Chamberlain Donahoe, cumprimentou a brasileira pelo voto, 
mas ouviu um pedido: "Me ajude, Eileen. Precisamos aplicar o mesmo em outras situações de 
não cooperação". 
 
Maria Nazareth não citou países nessa condição, mas a página da alta comissária para os 
direitos humanos deixa claro que Israel, aliado dos EUA, é um deles. 
 
Por mais que a diplomacia brasileira diga que não é um voto anti-Irã, é assim que ele é 
percebido ao menos pela oposição iraniana. 
 



"É uma forte mensagem de apoio ao povo iraniano", reagiu Shirin Ebadi, Nobel da Paz em 
2003. 
 
A Campanha Internacional por Direitos Humanos no Irã disse que foi de "particular 
importância" o Brasil ter votado contra o país. 
 

 
 



 
 
Voto sela mudança de rumo na atuação do Itamaraty, mas não é uma guinada 
IGOR GIELOW 
 
A ruptura com o método Amorim é só um item de política externa  
 
Até por ter problemas de trato bem mais importante e difícil, como o fantasma da inflação, 
Dilma Rousseff parece ter elegido a relação com o Irã como vitrine do que considera novidade 
positiva em seu governo. 
 
O voto de ontem sela a mudança do rumo adotado pelo Itamaraty sob Celso Amorim, de 
alinhamento automático com Teerã. 
 



O chanceler dos anos Lula defendia que só o diálogo garantiria posição de destaque em 
momentos de crise - alega agora que foi o petista quem "salvou" a prisioneira Sakineh do 
apedrejamento. 
 
Já seus críticos viram no relacionamento com a teocracia iraniana mero pretexto para dar 
vazão a um antiamericanismo pueril. O isolamento do país no episódio em que buscou um 
acordo sobre o programa nuclear de Teerã é visto como prova do fracasso de Amorim. 
 
Já no fim do ano passado, em uma entrevista ao "Washington Post", Dilma emitiu sinais de 
mudança quando criticou a abstenção do Brasil numa votação semelhante condenando o 
desrespeito aos direitos humanos no Irã. 
 
Em falas subsequentes, buscou ampliar o escopo, como que para satisfazer a base política à 
esquerda que a apoia e a tradição isonômica do Itamaraty, lembrando que os EUA também 
têm suas culpas a purgar na área. 
 
O voto contrário agora denota uma ruptura com o método de Amorim, que ainda ontem 
criticava a decisão apoiada em Genebra em entrevista nesta Folha. 
 
Mas estamos falando de um item de política externa. Não é possível atestar uma guinada geral 
na orientação. As posições titubeantes do Brasil em relação aos seus antigos amigos ditadores 
do mundo árabe, durante a crise que varre o Oriente Médio, são prova disso. 
 
Mesmo a abstenção no voto que autorizou a guerra contra Gaddafi no Conselho de Segurança, 
que seria justificável por mais de um motivo, acabou entrando em choque com declarações 
posteriores do chanceler Patriota. 
 
Isso para não falar de outros pontos, como o apoio ao regime comunista de Cuba, que tem 
tantos problemas de direitos humanos quanto o Irã, ou mais. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 25 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A14. 


