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JERUSALÉM

O presidente de Israel, Shi-
mon Peres, disse ontem que a
comunidade internacional
“está mais perto de chegar a
uma solução militar para o im-
passe sobre o programa nu-
clear do Irã do que diplomáti-
ca”. Num tom de ameaça inco-
mum para o presidente e No-
bel da Paz, a declaração, feita a
um canal de TV israelense, foi
recebida com surpresa.

Peres disse que os líderes mun-
diais deveriam “cumprir as pro-
messas” de conter o Irã “a qual-
quer custo”. “Há um longo me-
nu (de opções) sobre o que pode
ser feito”, disse.

Na quarta-feira, a agência Asso-
ciated Press divulgou que o pri-
meiro-ministro de Israel, Binya-
min Netanyahu, tenta persuadir
seu gabinete a usar a força militar
paratentarconter oprogramanu-
clear iraniano. No dia seguinte, o
jornal britânicoThe Guardian no-
ticiou que Londres se prepara pa-
ra enviar navios de guerra ao Gol-
fo Pérsico para dar apoio a uma
ofensiva contra Teerã.

Israel, EUA e Grã-Bretanha,
entre outros países, suspeitam
que o objetivo do Irã é desenvol-
ver a bomba atômica. Mas os aia-
tolás negam e asseguram que o
programa nuclear iraniano é pa-
cífico e busca produzir energia.

Negociações diplomáticas e san-
ções econômicas aplicadas con-
tra o país não foram suficientes
para persuadir Teerã a abrir mão
de suas ambições atômicas.

Na França, o presidente Nico-
las Sarkozy disse que a “obses-

são” do Irã em obter material nu-
clear fere as leis internacionais.
Questionado sobre uma possí-
vel intervenção militar no país,
Sarkozy reiterou que a comuni-
dade internacional deve manter
foco nas sanções, mas acrescen-

tou que, se houver uma ameaça à
existência de Israel, “a França
não ficará de braços cruzados”.

Em uma clara provocação, o
principal negociador da questão
nuclear de Teerã, Saeed Jalili, de-
clarou ontem que pretende de-

nunciar os EUA na ONU por
“ações terroristas” contra o Irã –
como o assassinato de cientistas
nucleares iranianos.

Segundo Jalili, o Ministério
das Relações Exteriores apresen-
tará ao secretário-geral da ONU,

Ban Ki-moon, documentos que
comprovariam as acusações.

“Os EUA estão empregando o
terrorismo para promover seus
objetivos”, disse Jalili, em um co-
mício em Teerã. Ele citou a mor-
te de três cientistas nucleares ira-
nianos, que foram baleados.
“Nós vamos processar os EUA.”

Poder. O comitê de eleições do
Irã baniu três partidos reformis-
tas das eleições parlamentares,
agendadas para março. Dois de-
les foram proscritos após protes-
tos contra o resultado das elei-
ções de 2009, que garantiu um
segundo mandato ao presidente
Mahmoud Ahmadinejad.

“O ministro do Interior consi-
dera tais partidos dissolvidos e,
com suas licenças revogadas,
eles não têm permissão para par-
ticipar das próximas eleições”,
disse ontem o chefe do comitê
eleitoral, Soulat Mortazavi. Os
partidos são: Frente de Participa-
ção Islâmica, Organização Revo-
lução Islâmica Mujaheddin e o
Movimento Livre do Irã. / AP e

REUTERS

O presidente da Nicarágua, Da-
niel Ortega, deve se reeleger
para um segundo mandato ama-
nhã, informaram pesquisas de
opinião divulgadas ontem. O
líder sandinista tem 48% da pre-
ferência popular e o principal
candidato da oposição, o radia-
lista e empresário Fabio Gadea,
30%. Ortega, de 65 anos, candi-
dato pela Frente Sandinista de
Libertação Nacional (FSLN),
deve vencer no primeiro turno,
uma vez que a lei exige 40% dos
votos válidos ou 35% com 5 pon-
tos porcentuais de vantagem
sobre o rival mais próximo.

Ortega é favorito para
reeleger-se no domingo

SÍRIA

A eleição presidencial de
2009 no Irã, que deu ao presi-
dente Mahmoud Ahmadine-
jad um segundo mandato,
teve seu resultado contesta-
do pela oposição reformista,
liderada pelo candidato Mir
Hossein Mousavi. Após a vitó-
ria de Ahmadinejad, milhares
de pessoas saíram às ruas de
Teerã para protestar. O regi-
me dos aiatolás reprimiu as
manifestações e colocou os
principais líderes do Movi-
mento Verde em prisão domi-
ciliar. A imprensa estrangeira
foi proibida de cobrir as pas-
seatas, mas os iranianos divul-
garam imagens pelas redes
sociais, um padrão que se re-
petiria dois anos depois na
primavera árabe.

O presidente da Bolívia, Evo
Morales, confirmou na quinta-
feira que romperá um contrato
com o consórcio boliviano-bra-
sileiro Brabol, formado pelas
empresas Petra Construtora e
São Luiz Engenharia, ambas
brasileiras, e pela boliviana Nu-
bro S.A.

O contrato é relativo à cons-
trução do segundo trecho de
uma rodovia que ligará La Paz a
Oruro. Evo disse que a rescisão
ocorrerá porque o consórcio
estava terceirizando a obra e
não cumpria o cronograma.

Segundo o presidente, o valor
total da obra é de US$ 245 mi-
lhões. A estrada não é a mesma
que passaria pelo Território In-
dígena e Parque Nacional Isibo-
ro-Secure (Tipnis), que provo-
cou protestos no mês passado.

Ao menos 13 pessoas foram mor-
tas pelas forças de segurança em
uma nova sexta-feira de
protestos contra o regi-
me de Bashar Assad,
na Síria. Segundo
entidades de direi-
tos humanos, mi-
lhares de pessoas
saíram às ruas de
Homs (centro) e dos
subúrbios da capital,
Damasco. “As manifesta-
ções são grandes e todos pedem
pela queda do regime. Elas mos-
tram que o acordo da Liga Árabe
é uma piada”, disse um ativista.

BOLÍVIA

Após buscas em Sanmenxia, Pro-
víncia de Henan, bombeiros con-

seguiram resgatar 7 dos 57
mineiros que haviam

ficado presos embai-
xo da terra depois
de um acidente. Na
quinta-feira, a que-
da de um rochedo,

provocada por um
leve terremoto, ma-

tou quatro trabalhado-
res e isolou parcialmente a

construção subterrânea. Segun-
do a imprensa estatal, equipes
de resgate continuam realizan-
do “intensas” buscas.

Tropas de Assad matam
13 ativistas em Homs

Seul quer vetar páginas
pró-Pyongyang na web

Luiz Carlos Merten

Nos últimos anos, Mohsen
Makhmalbaf tem estado tão en-
volvido com a política que não
lhe sobra tempo de fazer o que

gosta: filmes. Ele se compara a
um paisagista que monta o cená-
rio para pintar um rio, mas tem
de parar tudo porque alguém es-
tá se afogando. O que tem manti-
do Makhmalbaf ocupado é sua
luta contra o regime do presiden-
te do Irã, Mahmoud Ahmadine-
jad.

O cineasta faz essas constata-
ções após uma sessão de Green
Days, de sua filha, Hana Makh-
malbaf. Ele veio ao Brasil para
participar, em Porto Alegre, da

série de debates intitulada Fron-
teiras do Pensamento. Aprovei-
tou para vir a São Paulo para abra-
çar o amigo Leon Cakoff, da Mos-
tra de Cinema. Não sabia que ele
tinha morrido. A Mostra promo-
veu ontem à noite a exibição de
Green Days, seguida de debate.
Na véspera, Makhmalbaf recebe-
ra do amigo Walter Salles o Prê-
mio Humanitário Leon Cakoff
(mais informações no Caderno 2).

O filme é sobre o processo elei-
toral que reelegeu Ahmadinejad

em 2009. O verde era a cor dos
que apoiavam a oposição. “Ele já
prendeu mais de 30 mil pessoas
por nenhum outro crime que o
de ser contra sua presidência. O
país vive sob uma ditadura bru-
tal”, diz, sobre o presidente ira-
niano.

Mas, como, se Ahmadinejad
foi eleito democraticamente?
“Essa é a farsa, ele não foi eleito
democraticamente”, argumen-
ta. “Nas duas eleições, contra
Mir Hossein Mousavi e Moha-
mad Khatami, observadores in-
dependentes garantiram que os
votos tinham ido para a oposi-
ção. Mas, como num passe de má-
gica, Ahmadinejad ganhou.”

O truque tem nome – Exérci-
to. Segundo ele, na guerra contra

o Iraque, o Irã precisou montar
um Exército forte e bem equipa-
do. “Hoje, esse Exército não tem
outra função a não ser a de man-
ter o regime. Virou um aparelho
de repressão do povo”, diz.

Makhmalbaf ama o Brasil e a
Mostra. “Pelé foi uma referência
para todos nós e um dos motivos
pelos quais os iranianos apaixo-
naram-se pelo futebol”, lembra.
Por isso mesmo ele não esconde
a decepção pelo apoio do Brasil a
Ahmadinejad.

“Lula é um estadista e foi um
presidente popular. Cansamos
de vê-lo abraçar Ahmadinejad,
como se fosse um líder de esquer-
da. Não é. Ahmadinejad repre-
senta o que há de mais à direita
no Irã.”

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O Ministério das Relações Exte-
riores da França anunciou on-
tem que o país se absterá na vota-
ção no Conselho de Segurança
da ONU sobre a adesão da Pales-
tina como membro pleno da or-
ganização – diplomatas britâni-
cos confirmaram que Londres
seguirá o mesmo caminho.

Assim, os palestinos não con-
seguirão nem mesmo uma vitó-
ria simbólica no Conselho de Se-
gurança e os EUA não precisarão
usar seu poder de veto para impe-
dir a entrada do Estado palesti-
no na ONU – a votação sobre o
tema deve ocorrer na próxima se-
mana.

Para aprovar a adesão seriam
necessários 9 votos dos 15 mem-
bros do Conselho de Segurança
da ONU e nenhum veto dos 5
membros permanentes (EUA,
China, Grã-Bretanha, França e
Rússia).

Os EUA já haviam prometido
vetar o pedido, mas os palesti-

nos acreditavam que teriam o
apoio de pelo menos 9 dos 15
membros do Conselho de Segu-
rança, obrigando os americanos
a usar o veto, o que mostraria
que a Casa Branca está isolada
na questão.

No entanto, quase dois meses
após o pedido ser entregue na

ONU, os palestinos parecem ter
garantidos apenas oito votos –
Rússia, China, Brasil, Índia, Áfri-
ca do Sul, Líbano, Gabão e Nigé-
ria –, embora os dois países afri-
canos não tenham anunciado ofi-
cialmente sua posição.

A expectativa dos palestinos
era a de que a França votasse a

favor, especialmente depois de
Paris ter apoiado a adesão do Es-
tado palestino à Unesco – espe-
rança desfeita pela chancelaria
francesa. “A legitimidade da aspi-
ração palestina por um Estado é
indiscutível. Mas o pedido não
tem possibilidade de sucesso no
Conselho de Segurança, espe-
cialmente após a posição dos
EUA. A França alertou sobre es-
ses riscos. Por isso, ficamos sem
opção a não ser a da abstenção”,
afirmou o comunicado.

Europa. Além da posição con-
trária dos EUA e das abstenções
de França e Grã-Bretanha, os pa-
lestinos também não consegui-
ram o apoio de Alemanha, Co-
lômbia, Bósnia e Portugal.

Os alemães não apoiam o pedi-
do palestino, mas não confirma-
ram se votarão contra ou se abs-
terão. Colombianos e bósnios já
optaram pela abstenção. Portu-
gal dificilmente adotaria uma po-
sição diferente dos três mem-
bros mais importantes da União

Europeia e também tende à abs-
tenção.

Para a França, a melhor alter-
nativa seria um pedido palestino
para uma mudança de status na
ONU – de entidade observadora
para Estado observador. Isso po-
deria ser feito em votação por
maioria, na Assembleia-Geral,
na qual os EUA não têm poder de
veto.

Mas o chanceler palestino, Ri-
yad al-Maliki, disse que essa al-
ternativa está fora de questão.
“Não queremos, depois de todos
os esforços e sacrifícios do povo
palestino, aceitar o status de Es-
tado observador. Não queremos
nada menos do que ser membro
pleno da ONU”, disse.

Em outra frente diplomática,
os palestinos buscam a adesão
em várias entidades e agências
das Nações Unidas. Esta sema-
na, eles conseguiram entrar co-
mo membro pleno da Unesco, o
braço da ONU ligado à educa-
ção, ciência e cultura. Especula-
se que agora eles poderiam rei-
vindicar a entrada na Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e
na Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA).

NICARÁGUA CHINA COREIAS

Cineasta iraniano promove filme
sobre Revolução Verde em SP

França se absterá em voto sobre adesão palestina à ONU

Evo rompe contrato de construção de
US$ 245 milhões com empresa brasileira

‘Irã perto de sofrer ataque’, diz Peres
Presidente de Israel afirma que ofensiva é hipótese mais provável do que a diplomacia para resolver impasse sobre programa nuclear

MOHAMAD TOROKMAN/REUTERS/

PARA LEMBRAR

RAHEB HOMAVANDI/REUTERS

Bombeiros resgatam 7
de 57 mineiros presos

A Coreia do Sul lançou ontem
uma campanha nacional para
acabar com a “propaganda nor-
te-coreana” na internet. Seul
criou um órgão de governo dedi-
cado especialmente a combater
os sites que contenham infor-
mações favoráveis ao regime
comunista de Pyongyang, com
o qual está tecnicamente em
guerra desde 1953. O governo
sul-coreano acusa Kim Jong-il
de usar a internet no exterior
para tentar “propagar sua ideo-
logia”. Organizações de defesa
da liberdade de imprensa criti-
caram a iniciativa de Seul.

176

Eleição de 2009
foi contestada

Derrota. Maliki, chanceler
palestino, em Ramallah

Anti-EUA. Iranianos queimam em Teerã cartazes com as palavras ‘Procurado. Vivo ou morto. Barack Obama terrorista’

POLICIAIS DE
HONDURAS FORAM
PRESOS EM AÇÃO
ANTICORRUPÇÃO

Mohsen Makhmalbaf vai
à Mostra de Cinema para
exibição de ‘Green Days’,
de sua filha Hanna, sobre
a eleição de 2009 no Irã

Britânicos indicam que
seguirão mesmo caminho,
frustrando pedido para
que Palestina se torne
membro da organização
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




