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Análise

Hora de o Brasil mudar seu voto sobre o Irã

CAIRO

A Suprema Corte do Egito criti-
cou ontem em uma reunião de
emergência a decisão do presi-
dente Mohamed Morsi de colo-
car seus poderes acima do escru-
tínio do Judiciário e condenou o
“ataque sem precedentes” aos
juízes do país. Magistrados e pro-
curadores entraram em greve
em três cidades, enquanto mani-
festantes ocupam a praça Tah-
rir, centro dos protestos que der-
rubaram o ex-ditador Hosni Mu-
barak, do qual muitos dos juízes
ainda são próximos, em 2011.

Diante dos juízes reunidos no
prédio da Suprema Corte, o ex-
procurador-geral do Egito, Ab-
del Meguid Mahmoud, demitido
por Morsi em meio aos decretos
que aumentaram as atribuições
do Executivo, qualificou as medi-
das do presidente de nulas e va-
zias. “Há uma campanha siste-
mática contra as instituições do
país e, em particular, contra o Ju-
diciário”, disse Mahmoud.

O protesto dos juízes se junta
ao de outras facções seculares e
islâmicas moderadas, que veem
os decretos de Morsi como uma
tentativa de controlar o poder

nas mãos de seu grupo político,
vinculado à Irmandade Muçul-
mana. Ontem, partidos secula-
res, como o Wafd, o Partido So-

cial Democrata e o Partido da
Constituição convocaram pro-
testos contra Morsi. O ex-líder
da Irmandade Muçulmana Ab-

del Aboul-Fotouh prometeu ade-
rir aos protestos. Partidários do
presidente convocaram para ho-
je uma marcha em sua defesa.

O principal tribunal de Alexan-
dria e uma associação de juízes
egípcios decretaram greve. Pro-
curadores públicos também cru-
zaram os braços. As paralisações
afetam mais duas cidades, Qulu-
biya e Beheira, segundo a impren-
sa oficial.

O diplomata laico Mohamed
ElBaradei, Prêmio Nobel da Paz,
voltou a criticar Morsi. Para o ex-
diretor da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA),
Ele prometeu “não dialogar”
com o presidente enquanto os
decretos forem mantidos.

Na Praça Tahrir, cerca de 15

facções políticas, muitas das
quaiscompostas por jovens secu-
lares responsáveis pela queda de
Mubarak, estão acampadas em
protesto desde a noite de sexta-
feira. De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, 213 pessoas ficaram
feridas em protestos nos últi-
mos dos dias no país.

Os decretos de Morsi, assina-
dos na quinta-feira, impedem o
Judiciário de reverter decisões
tomadas por ele depois de sua
posse, em junho, e dão imunida-
de ao painel que elabora a Consti-
tuição do País e à Câmara Alta do
Parlamento, de maioria islâmi-
ca. Também ordena um novo jul-
gamento para suspeitos de ma-
tar manifestantes durante a que-
da de Mubarak. / AP E NYT

N os próximos dias, a Assem-
bleia-Geral da ONU votará
uma resolução solicitando
ao governo iraniano o fim

das sistemáticas violações de direi-
tos humanos cometidas pelo regime.
Neste ano, o Brasil tem a chance de
reconsiderar seu voto de anos ante-
riores, sob o risco de reforçar uma
mensagem de “carta-branca” a anos
de abusos. A relação Brasília-Teerã
merece uma análise complexa, mas
quando se trata de direitos humanos,
espera-se do Brasil uma política ex-
terna guiada por princípios.

Por um lado, a presidente Dilma Rous-
seff promoveu melhorias parciais na po-
sição brasileira sobre a situação dos di-
reitos humanos no Irã ao apoiar, em
2011, a criação de um posto de Relator
Especial das Nações Unidas no Conse-
lho de Direitos Humanos para docu-
mentar e denunciar as violações no país
e ao expressar apoio à renovação de seu
mandato, em 2012.

Por outro lado, Dilma manteve a práti-
ca de seus antecessores e não apoiou,
no ano passado, uma resolução na As-
sembleia-Geral sobre a questão. Desde
2001, com exceção de 2003, o Brasil
vem se abstendo diante de tais resolu-
ções, apesar de elas vocalizarem a preo-
cupação internacional diante do agrava-
mento da crise de direitos e liberdades
no país e da falta de cooperação do go-
verno iraniano com o sistema das Na-
ções Unidas.

A questão é: por que a presidente Dil-
ma daria ao governo iraniano um sinal
verde para continuar cometendo as lar-
gamente documentadas violações? Afi-
nal, será que a situação melhorou no
Irã? Certamente não.

O relator especial da ONU para o Irã
produziu três relatórios abrangentes,
nos últimos dois anos, descrevendo
“um padrão chocante de violações”. Ele
documentou centenas de casos de tortu-
ra, uma cultura generalizada de impuni-
dade e um número exorbitante de exe-
cuções, que custaram a vida de 670 pes-
soas apenas em 2011. Isso torna o Irã o
país que mais executa no mundo em ter-
mos per capita, estando apenas atrás da
China em números absolutos.

Omissão. O Brasil não está fazendo ne-
nhum bem ao povo iraniano ao não cola-
borar com iniciativas multilaterais que
busquem o fim das violações. A repres-
são do governo iraniano a dissidentes
políticos, jornalistas, ativistas dos direi-
tos das mulheres, trabalhadores e mino-
rias criou uma situação muito instável e
perigosa no Irã.

Enquanto a situação permanecer gra-
ve e sem sinais de melhora, o Brasil e a
comunidade internacional têm o dever
de exigir, em alto e bom som, o fim ime-
diato das violações. Isto é fundamental
não apenas por refletir a realidade, mas

também para apoiar outros esforços
multilaterais, como o trabalho do rela-
tor especial da ONU, que pode contri-
buir para a superação da crise de direi-
tos humanos.

Atualmente, o caso da prisioneira po-
lítica Nasrin Sotoudeh deveria ser um
lembrete incômodo a Dilma, ex-presa
política e vítima de tortura, ela própria.
Sotoudeh, de 45 anos, é advogada e está
cumprindo uma sentença de 6 anos de
prisão apenas por haver defendido seus
clientes, a maioria deles ativistas de di-
reitos humanos.

Em 17 de outubro, Sotoudeh come-
çou uma greve de fome para protestar
contra maus-tratos e a negação de diver-
sos direitos. Como uma potência emer-
gente e democrática, o Brasil tem a res-
ponsabilidade de demonstrar seu com-
promisso com as normas internacio-
nais de direitos humanos.

A próxima votação sobre o Irã na As-
sembleia-Geral pode dar indicativos
muito fortes nesse sentido. Uma lide-
rança real e sólida deve estar enraizada
em princípios. Outra abstenção, consi-
derando a falta de melhora da situação

no terreno e o fato de o governo ira-
niano ter rejeitado, até agora, os ape-
los das Nações Unidas, levantaria dú-
vidas sobre o que faz pender a balan-
ça do governo brasileiro em favor de
todas essas abstenções.

Atenção externa. Já passou da ho-
ra de o Brasil tornar evidente que os
direitos humanos de todos, inclusi-
ve dos iranianos, não são negociá-
veis. Os olhos do povo iraniano, bra-
sileiro e da comunidade internacio-
nal estão voltados para o Brasil, na
expectativa de conhecer o quanto o
País está comprometido, como ator
global, a promover e proteger os di-
reitos humanos em sua política exter-
na.
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Juízes egípcios mobilizam-se contra Morsi
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




