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delAboul-Fotouhprometeuaderir aos protestos. Partidários do
presidente convocaram para hoje uma marcha em sua defesa.
OprincipaltribunaldeAlexandria e uma associação de juízes
egípcios decretaram greve. Procuradorespúblicostambém cruzaram os braços. As paralisações
afetam mais duas cidades, QulubiyaeBeheira,segundoaimprensa oficial.
O diplomata laico Mohamed
ElBaradei, Prêmio Nobel da Paz,
voltouacriticarMorsi. Parao exdiretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA),
Ele prometeu “não dialogar”
com o presidente enquanto os
decretos forem mantidos.
Na Praça Tahrir, cerca de 15

Juízes egípcios mobilizam-se contra Morsi
A Suprema Corte do Egito criticou ontem em uma reunião de
emergência a decisão do presidente Mohamed Morsi de colocar seus poderes acima do escrutínio do Judiciário e condenou o
“ataque sem precedentes” aos
juízesdopaís.Magistradoseprocuradores entraram em greve
emtrês cidades, enquanto manifestantes ocupam a praça Tahrir,centrodos protestosque derrubaramo ex-ditadorHosni Mubarak, do qual muitos dos juízes
ainda são próximos, em 2011.
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Diante dos juízes reunidos no
prédio da Suprema Corte, o exprocurador-geral do Egito, Abdel Meguid Mahmoud, demitido
por Morsi em meio aos decretos
que aumentaram as atribuições
doExecutivo,qualificou asmedidas do presidente de nulas e vazias. “Há uma campanha sistemática contra as instituições do
paíse,emparticular,contra o Judiciário”, 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

Tensão.
Ativista
foge da
polícia em
ato contra
presidente
nas mãos de seu grupo político,
vinculado à Irmandade Muçulmana. Ontem, partidos seculares, como o Wafd, o Partido So-

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

is.
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facções políticas, muitas das
quaiscompostasporjovensseculares responsáveis pela queda de
Mubarak, estão acampadas em
protesto desde a noite de sextafeira. De acordo com o Ministérioda Saúde,213 pessoas ficaram
feridas em protestos nos últimos dos dias no país.
Os decretos de Morsi, assinados na quinta-feira, impedem o
Judiciário de reverter decisões
tomadas por ele depois de sua
posse, em junho, e dão imunidadeaopainelqueelaboraaConstituição do País e à Câmara Alta do
Parlamento, de maioria islâmica.Também ordenaumnovojulgamento para suspeitos de matar manifestantesdurante a queda de Mubarak. / AP E NYT
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Hora de o Brasil mudar seu voto sobre o Irã
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O relator especial da ONU para o Irã
produziu três relatórios abrangentes,
nos últimos dois anos, descrevendo
“um padrão chocante de violações”. Ele
documentoucentenasdecasosdetortura,uma cultura generalizadade impunidade e um número exorbitante de execuções, que custaram a vida de 670 pessoas apenas em 2011. Isso torna o Irã o
paísque maisexecutano mundoem termos per capita, estando apenas atrás da
China em números absolutos.
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nhumbemao povoiranianoao nãocolaborar com iniciativas multilaterais que
busquem o fim das violações. A repressão do governo iraniano a dissidentes
políticos,jornalistas, ativistasdosdireitosdasmulheres,trabalhadoreseminorias criou uma situação muito instável e
perigosa no Irã.
Enquanto a situação permanecer grave e sem sinais de melhora, o Brasil e a
comunidade internacional têm o dever
de exigir, em alto e bom som, o fim imediato das violações. Isto é fundamental
não apenas por refletir a realidade, mas
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os próximos dias, a Assembleia-Geral da ONU votará
uma resolução solicitando
ao governo iraniano o fim
das sistemáticas violações de direitos humanos cometidas pelo regime.
Neste ano, o Brasil tem a chance de
reconsiderar seu voto de anos anteriores, 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 externa guiada por princípios.
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Porumlado,apresidenteDilmaRousseffpromoveumelhorias parciaisnaposição brasileira sobre a situação dos direitos humanos no Irã ao apoiar, em
2011, a criação de um posto de Relator
Especial das Nações Unidas no Conselho de Direitos Humanos para documentar e denunciar as violações no país
e ao expressar apoio à renovação de seu
mandato, em 2012.
Poroutrolado,Dilmamanteveaprática de seus antecessores e não apoiou,
no ano passado, uma resolução na Assembleia-Geral sobre a questão. Desde
2001, com exceção de 2003, o Brasil
vem se abstendo diante de tais resoluções, apesar de elas vocalizarem a preocupaçãointernacionaldiante doagravamento da crise de direitos e liberdades
no país e da falta de cooperação do governo iraniano com o sistema das Nações Unidas.
A questão é: por que a presidente Dilma daria ao governo iraniano um sinal
verde para continuar cometendo as largamente documentadas violações? Afinal, será que a situação melhorou no
Irã? Certamente não.
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Manter a mesma posição
dos últimos anos na
Assembleia-Geral da ONU
reforça mensagem de
‘carta-branca’ para violações

também para apoiar outros esforços
multilaterais, como o trabalho do relator especial da ONU, que pode contribuir para a superação da crise de direitos humanos.
Atualmente, o caso da prisioneira política 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 direitos humanos.
Em 17 de outubro, Sotoudeh começou uma greve de fome para protestar
contramaus-tratoseanegaçãodediversos direitos. Como uma potência emergente e democrática, o Brasil tem a responsabilidade de demonstrar seu compromisso com as normas internacionais de direitos humanos.
A próxima votação sobre o Irã na Assembleia-Geral pode dar indicativos
muito fortes nesse sentido. Uma liderança real e sólida deve estar enraizada
em princípios. Outra abstenção, considerando a falta de melhora da situação

no terreno e o fato de o governo iraniano ter rejeitado, até agora, os apelosdasNações Unidas,levantaria dúvidas sobre o que faz pender a balança 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, inclusive dos iranianos, não são negociáveis. Os olhos do povo iraniano, brasileiro e da comunidade internacional estão voltados para o Brasil, na
expectativa de conhecer o quanto o
País está comprometido, como ator
global, a promover e proteger os direitoshumanosemsuapolíticaexterna.
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CAMILA LISSA ASANO É COORDENADORA
DE POLÍTICA EXTERNA DA CONECTAS
DIREITOS HUMANOS
HADI GHAEMI É DIRETOR EXECUTIVO DA
CAMPANHA INTERNACIONAL PARA OS
DIREITOS HUMANOS NO IRÃ

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.

