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Visita de ativista
ao Brasil irrita
governo do Irã

Dilma não vai
receber Nobel
da Paz iraniana
Para governo, encontro de presidente com
Shirin Ebadi poderia passar ‘mensagem errada’

A visita ao Brasil da iraniana ga-
nhadora do Nobel da Paz Shirin
Ebadi tem irritado o regime de
Teerã. Em fevereiro, quando a
viagem começou a ser divulgada,
a embaixada do Irã em Brasília
enviou a jornalistas e diploma-
tas um texto acusando a ativista
de trabalhar para “potências oci-
dentais” contra a aproximação
do Brasil com o país persa.

“Shirin Ebadi, autointitulada
ativista dos direitos humanos, es-
tá tentando enfraquecer a firme
política do Brasil em relação ao
programa nuclear iraniano”, diz
o texto. “Ela provavelmente ten-
tará se aproveitar da nova políti-
ca de direitos humanos da presi-
dente Dilma (...) e tentará con-
vencer autoridades brasileiras a
se distanciar do Irã.”

Há cerca de duas semanas, o
embaixador do Irã no Brasil,
Mohsen Shaterzadeh, foi recebi-
do no Palácio do Planalto pelo
assessor para Assuntos Interna-
cionais da Presidência, Marco
Aurélio Garcia. Funcionários da
presidência recusaram-se a co-
mentar o conteúdo da conversa
e não confirmaram se Shaterza-
deh e Marco Aurélio discutiram
a visita da advogada iraniana.

O governo iraniano tem visto
com apreensão os sinais de mu-
dança na diplomacia brasileira,
especialmente em relação aos di-
reitos humanos.

O presidente iraniano, Mah-
moud Ahmadinejad, enviou
uma carta a Dilma, entregue na
cerimônia de posse, parabeni-
zando a presidente eleita pela vi-
tória nas urnas e pedindo para
que Irã e Brasil mantivessem a
calorosa relação do governo
Luiz Inácio Lula da Silva.

Com o voto brasileiro no Con-
selho de Direitos Humanos da
ONU pela criação de um relator
especial para o Irã, no fim de mar-
ço, a relação bilateral começou a
esfriar. Iranianos, porém, evita-
ram criticar publicamente o go-
verno brasileiro e apenas um pro-
testo verbal foi apresentado.

O maior temor iraniano, po-
rém, é que o Itamaraty mude de
posição na questão nuclear. O
Brasil entrou na negociação com
o acordo firmado em maio no Irã
pelo presidente Lula, ao lado do
premiê turco, Recep Tayyip Er-
dogan, e de Ahmadinejad. Ao fi-
nal, os EUA e países europeus re-
jeitaram a chamada “declaração
de Teerã”. No mês seguinte, o
Conselho de Segurança da ONU
aprovou uma quarta rodada de
sanções contra os iranianos; Bra-
sil e Turquia foram os únicos a
votar contra a punição.

O isolamento no órgão máxi-
mo da ONU obrigou o governo
brasileiro a rever sua posição na
negociação nuclear. O Itama-
raty decidiu que só se envolve na
questão se for convidado tanto
por Teerã quanto pelo chamado
P5+1, grupo formado pelos cinco
membros permanentes do con-
selho (EUA, Rússia, Grã-Breta-
nha, França, Alemanha e China)
e a Alemanha. / R. S.

● Critério

● Agenda
Dilma Rousseff tem outro com-
promisso diplomático amanhã. A
presidente vai encontrar o colega
venezuelano, Hugo Chávez, que
cancelou a reunião original por
causa de uma lesão no joelho.

Roberto Simon

A presidente Dilma Rousseff
decidiu não se encontrar com
a advogada iraniana e Nobel
da Paz Shirin Ebadi, que chega
ao Brasil na terça-feira. Princi-

pal voz da oposição a Teerã no
exílio, Shirin será recepciona-
da no Palácio do Planalto ape-
nas pelo assessor para Assun-
tos Internacionais, Marco Au-
rélio Garcia.

“Se Dilma defende os direitos

humanos e as mulheres, ela me
receberá”, insistiu a iraniana em
entrevista ao Estado (mais infor-
mações na pág. 15). O governo
brasileiro, porém, acredita que
receber a ativista enviaria “a
mensagem errada”.

A decisão do Planalto vai na
contramão da mudança na diplo-
macia para os direitos humanos
que Dilma vinha conduzindo até
agora. Antes de tomar posse, a
presidente criticou publicamen-
te a abstenção do Itamaraty em
uma resolução do Conselho de
Direitos Humanos da ONU con-
denando o apedrejamento de
mulheres no Irã. Dilma chamou
de “ato bárbaro” a lapidação, po-
sição reiterada em entrevista ao
jornal Washington Post.

Em março, Dilma rompeu
com o padrão de voto do gover-
no Lula nas Nações Unidas e
apoiou a criação de um relator

especial para o Irã – sob críticas
do ex-chanceler Celso Amorim.
Uma semana depois, Shirin foi
convidada a um jantar na embai-
xada do Brasil em Genebra.

“Dilma recebeu a (cantora)
Shakira, mas se recusa a se en-
contrar com uma mulher Nobel
da Paz?”, questiona Flávio Ras-
sekh, representante da advoga-
da no Brasil. “Ainda não desisti-
mos e vamos continuar tentan-
do organizar esse encontro.”

Oficialmente, o Planalto justi-
fica que, pelo protocolo, a presi-
dente recebe apenas chefes de
Estado e de governo. “Dependen-
do da agenda”, ministros de paí-
ses estrangeiros e outras perso-
nalidades – como, por exemplo,
os integrantes do U2 – consegui-
ram uma audiência com Dilma.

Nos bastidores, porém, o go-
verno diz que receber Shirin se-
ria colocar o Brasil dentro de

uma “disputa interna delicada”.
“Desde janeiro, já vieram ao Bra-
sil tanto dissidentes quanto dele-
gações oficiais do Irã. A presiden-
te não recebeu nenhum deles”,
afirma uma fonte do Planalto.

Agenda cheia. Shirin falará na
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) de São Paulo e em uma
audiência na Câmara dos Depu-
tados. Ela terá ainda um almoço
em Porto Alegre com a ministra

da Secretaria de Direitos Huma-
nos, Maria do Rosário, e com o
governador do Rio Grande do
Sul, Tarso Genro (PT).

Ainda não está confirmado se
ela será recebida pelo ministro
das Relações Exteriores, Antô-
nio Patriota.

Demitida de seu cargo de juíza
após a Revolução Islâmica, a ira-
niana ganhou notoriedade como
advogada de grupos perseguidos
pela República Islâmica, incluin-
do opositores e integrantes da
comunidade baha’i.

Em 2003, ela ganhou o Nobel
da Paz por sua atuação em Teerã,
mas, com a eleição do presiden-
te Mahmoud Ahmadinejad, em
2005, o cerco a dissidentes ira-
nianos fechou-se ainda mais e
Shirin partiu para o exílio. Hoje
ela vive entre a Grã-Bretanha, os
EUA e o Canadá. Esta será a pri-
meira vez de Shirin no Brasil.

FLÁVIO RASSEKH
REPRESENTANTE DA ADVOGADA
SHIRIN EBADI NO BRASIL
“Dilma recebeu a (cantora)
Shakira, mas se recusa a se
encontrar com uma mulher
Nobel da Paz?”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




