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● Juan Manuel Santos
Colombiano (foto) falou sobre o
início das negociações com as
Farc, dizendo ter “otimismo mo-
derado” sobre “essa oportunida-
de histórica”

● Felipe Calderón
De saída do poder, presidente
mexicano fez discurso duro no
qual “exigiu” que a ONU lidere os
esforços globais contra o tráfico
de drogas

● Evo Morales
Boliviano (foto) defendeu o culti-
vo da folha de coca e criticou
Obama por lamentar a morte do
embaixador dos EUA na Líbia,
mas não a de Muamar Kadafi

Assange
participa de
evento via vídeo

Brics pedem
negociação
em crise síria

Internacional

CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Em seu último discurso na As-
sembleia-Geral das Nações Uni-
das, o presidente do Irã, Mah-
moud Ahmadinejad, fez um dis-
curso bem mais ameno do que
nos anos anteriores. O líder ira-
niano não questionou o Holo-
causto ou o 11 de Setembro, co-
mo fez no passado, mas criticou
as ameaças de Israel de atacar
Teerã em razão de seu programa
nuclear.

Ahmadinejad deixará o poder
no ano que vem, quando o Irã
passará por novas eleições presi-
denciais.

“Os sionistas não civilizados
querem recorrer a uma ação mili-
tar contra nossa grande nação”,
disse Ahmadinejad. Antes mes-
mo de o iraniano começar a falar,
algumas delegações, como a dos
EUA e de Israel, se retiraram do
plenário das Nações Unidas. Es-
sa atitude também ocorreu em

anos anteriores, apesar de, em al-
guns casos, esperarem por Ah-
madinejad começar com as ofen-
sas antes de sair.

No discurso, o líder iraniano
atacou longamente o capitalis-
mo e, no fim, adotou um tom reli-
gioso. Em questões internacio-
nais, acusou o Ocidente de errar
ao apoiar Saddam Hussein na
guerra contra o Irã, nos anos
1980, quando centenas de milha-
res de pessoas morreram no con-
flito.

A Síria não foi citada em ne-
nhum momento por Ahmadine-
jad. O regime de Teerã é o princi-
pal aliado regional de Bashar As-
sad na região.

Cameron. O premiê britânico,
David Cameron, por seu lado, fri-
sou a violência na Síria em seu
discurso na Assembleia Geral no
início da tarde de ontem em No-
va York.

“O sangue dessas crianças (sí-
rias) é uma terrível mancha na
reputação das Nações Unidas.
Em particular, uma mancha na-
queles que fracassaram ao se le-
vantar contra as atrocidades e
em alguns casos até mesmo aju-
daram o reino do terror de As-
sad”, disse em referência indire-
ta à China, Rússia e Irã.

O líder britânico defendeu
uma transição política rápida
em Damasco para conter a vio-
lência, que já deixou mais de 20
mil mortos.

Ao lado de outros países euro-
peus, como a França, e de monar-
quias da Península Arábica, a
Grã-Bretanha é uma das princi-
pais defensoras de um apoio
mais resoluto à oposição síria.
Britânicos e franceses foram os
principais articuladores da inter-
venção na Líbia, no início de
2011. / G.C.

Ao vivo. Os discursos de hoje, incluindo os
de Binyamin Netanyahu e Mahmoud Abbas

www.estadao.com.br/e/ONUaovivo

Ahmadinejad reduz o tom em seu
último discurso na cúpula anual

● A jornalista iraniana Maya Nas-
ser, correspondente da Press TV,
morreu ontem em Damasco,
após duas explosões atingirem
prédios do comando das Forças
Armadas. De acordo com o minis-
tro da Informação, Omran Zubi,
o ataque foi cometido por “terro-
ristas” e seguido por um tiroteio
entre forças de segurança e “gru-
pos armados”.

O jornalista sírio Massoud Ak-
ko, integrante do Comitê de Liber-
dade de Imprensa da Associa-
ção de Jornalistas da Síria, disse
ao ‘Estado’ que, em setembro, 11
jornalistas e ativistas de mídia
foram mortos por forças do regi-
me de Bashar Assad. “Hoje, Ma-
ya foi morta por um franco-atira-
dor enquanto trabalhava.”

Segundo Akko, 76 jornalistas
foram mortos e mais de 100, in-
cluindo ativistas, presos pelo go-
verno. O último relatório do comi-
tê, divulgado em agosto, aponta-
va 65 mortes desde o início da
revolta, em 2011. Nove jornalis-
tas eram estrangeiros. /
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Embora confinado na Embaixa-
da do Equador em Londres, o
fundador do WikiLeaks, o austra-
liano Julian Assange, usou on-
tem um link para discursar em
um evento paralelo à Assem-
bleia-Geral da ONU. Por vídeo,
acusouo presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, de usar a Primavera
Árabe para obter votos.

A delegação equatoriana se en-
carregou da logística de trans-
missão. Assange participou do
evento com o chanceler do Equa-
dor, Ricardo Patiño. Ambos fala-
ram sobre o pedido de asilo feito
pelo australiano – acusado na
Suécia de crimes sexuais – e con-
cedido pelo governo equatoria-
no. Refugiado desde junho na
missão do Equador, ele não pode
deixar o local porque Londres se
recusa a dar-lhe um salvo-condu-
to. / AP

Leonencio Nossa
ENVIADO ESPECIAL / NOVA YORK

O grupo Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul) divul-
gou ontem uma nota para pedir
um cessar-fogo na Síria e, ao mes-
mo tempo, defender uma solu-
ção negociada com a comunida-
de internacional.

Em encontro na sede da ONU,
ministros de Relações Exterio-
res do grupo ainda repudiaram
ações militares contra o Irã, acu-
sado pelos EUA de desenvolver
um programa nuclear com obje-
tivos bélicos.

O documento destaca a “preo-
cupação” com a “escalada da vio-
lência” e a “deterioração da segu-
rança da situação na Síria, numa
crítica ao governo de Bashar As-
sad e também à oposição arma-
da. Na nota, os Brics “conde-
nam” as violações de direitos hu-
manos no conflito sírio.

TV Estadão. Análise dos
principais discursos de ontem

tv.estadao.com.br

Galeria. As últimas vezes em
Ahmadinejad esvaziou plenário

www.estadao.com.br/e/Ira

Iraniana é a 11ª
jornalista a morrer
este mês na Síria

ONU.
Egípcio
Mohamed
Morsi na
Assebleia-
Geral: líder
não disse a
palavra
‘Israel’
durante
seu
discurso

O dia 2 na
sessão anual
da assembleia

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Do púlpito da Assembleia-Ge-
ral da ONU, o primeiro presi-
dente eleito do Egito, Moha-
med Morsi, afirmou ser uma
“vergonha” a ocupação dos
territórios palestinos, conde-
nou o derramamento de san-
gue na Síria – embora rejeitan-
do qualquer possibilidade de
uma intervenção externa – e
defendeu um Oriente Médio li-
vre de armas nucleares.

Os protestos anti-EUA no Egi-
to também entraram no discur-
so, com Morsi dizendo respeitar
a liberdade de expressão, mas
acrescentando ser necessária
uma ação internacional para con-
ter a islamofobia em países do
Ocidente. O líder egípcio silen-
ciou sobre acusações de que há
uma escalada do sentimento an-
ti-Israel e de perseguições a cris-
tãos em seu país. “As obscenida-
des publicadas recentemente co-
mo parte de uma campanha orga-
nizada contra o islamismo são
inaceitáveis e requerem uma po-
sição firme”, afirmou Morsi ao
se referir ao vídeo que insulta o
profeta Maomé. “Temos a res-
ponsabilidade neste encontro in-
ternacional de estudar como pro-
teger o mundo da instabilidade e
do ódio.”

Segundo o presidente, “o Egi-
to respeita a liberdade de expres-
são, mas uma que não seja usada
para incitar o ódio”. A afirmação
foi uma resposta à declaração de
anteontem do presidente ameri-
cano, Barack Obama, que do
mesmo púlpito condenou o ví-
deo anti-Islã, mas defendeu a li-
berdade de expressão conforme
consagrada na Primeira Emenda
da Constituição dos EUA.

Sobre a questão palestina,
Morsi criticou duramente “o
mundo livre por aceitar, inde-
pendentemente das justificati-
vas oferecidas, que um membro
da comunidade internacional
continue negando o direito de
uma nação de conseguir a sua in-
dependência”, em referência a Is-

rael – que ele não citou nominal-
mente em nenhum momento.

De acordo com Morsi, “é uma
desgraça a continuação dos as-
sentamentos nos territórios des-
se povo (palestino)”. “Eu peço
imediatas e significativas medi-
das para acabar com a coloniza-
ção (dos territórios palestinos)
e a alteração da identidade de Je-
rusalém ocupada”.

Egito e Israel assinaram um
acordo de paz há mais de três dé-
cadas, mas as relações entre os
dois países se deterioraram des-
de a queda de Hosni Mubarak,
no início de 2011. O premiê Bin-
yamin Netanyahu fala hoje na
ONU, assim como o presidente

da Autoridade Palestina, Mah-
moud Abbas. Para a maioria dos
israelenses, Jerusalém é a capi-
tal indivisível de seu Estado. Os
palestinos reivindicam a parte

oriental, de maioria árabe, como
a capital de um futuro Estado.

Mais grave do que a situação
naPalestina, para Morsi, é a situa-
ção na Síria. “O derramamento

de sangue e a crise humanitária
precisamser interrompidos”,dis-
se. “Nós, egípcios, estamos com-
prometidos em colocar um fim a
essa catástrofe”, acrescentou,
mas afirmou ser “contra uma in-
tervenção militar externa”.

No fim de seu discurso, Morsi
levantou mais uma vez a bandei-
ra de um “Oriente Médio livre de
armas nucleares” e considerou
necessária uma conferência in-
ternacional sobre esse assunto
“ainda em 2012”.

Morsi afirmou que todos os
países deveriam ser signatários
do Tratado de Não Proliferação
Nuclear. Os israelenses não assi-
naram o tratado e, por esse moti-

vo, não estão sujeitos a inspe-
ções da Agência Internacional
de Energia Atômica, diferente-
mente do Irã, que é signatário.
Oficialmente, Israel não nega,
mas também não admite ter ar-
mamentos atômicos. No entan-
to, há um consenso na comunida-
de internacional, incluindo nos
EUA, de que Israel mantém arse-
nais atômicos.

Líder do Egito pós-Mubarak faz na
ONU apelo contra intervenção na Síria

Versão light. Ahmadinejad,
antes do discurso na ONU

MOHAMED MORSI
PRESIDENTE DO EGITO

“As obscenidades (sobre
Maomé) publicadas
recentemente como parte de
uma campanha organizada
contra o Islã são inaceitáveis e
requerem uma posição firme”

“Assentamentos nos territórios
desse povo (palestino) são uma
desgraça contínua. Eu peço
imediatas e significativas
medidas para acabar com a
colonização (dos territórios
árabes) e a alteração da
identidade de Jerusalém
ocupada”

estadão.com.br

Presidente iraniano evita
pontos polêmicos, como
a negação do Holocausto,
mas volta a criticar os
‘sionistas não civilizados’

● Ataques

Nova voz. Em discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, Mohamed Morsi se solidariza com oposição a Bashar Assad, mas
alerta contra ação de potências; presidente condena apatia internacional diante da questão palestina e divulgação de vídeo anti-Islã
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




