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“O objetivo é destruir minha credibilidade,
masopúblicoé inteligente: recebomilhares
de e-mails me incentivando a não parar o

meu trabalho”, diz, comavoz, por segundos, embargada.
Nem sempre a barra foi tão pesada. A perseguição à

jornalista é umdos sintomas de que o regime ainda não
se recuperou dos violentos protestos nas ruas após o a-
núncioda reeleiçãodeMahmoudAhmadinejadháqua-
tro anos. Foi a partir da cobertura da “revolução irania-
na”—precursoradaPrimaveraÁrabe—queasemissões
da BBC foram proibidas no país, os programas na inter-
net bloqueados, Pooneh emilhares de jornalistas, advo-
gados emilitantes impedidos de voltar ao Irã.
“O regime estava no seu limite, só não caiu ali porque

não havia uma liderança
forte no Movimento Verde”,
diz,numaconcorridapales-
tra no clube londrino Fron-
tline, o colunista do “New
York Times” Roger Cohen.
Movimento Verde é o no-

me sob o qual tentam se re-
agrupar os remanescentes
dos protestos em 2009, mas
as feridascausadaspelavio-
lenta repressão aos refor-
mistas e aos jovens ainda
sangram. Números são im-
possíveis de conseguir: cal-
cula-se que milhares mor-
reram, centenas continuam
nas prisões iranianas sem
julgamento e sem formali-
zação de culpa, centenas de
milhares fizeram triplicar a diáspora iraniana nos EUA,
Canadá e países europeus. A história mostra que o asilo
não é paramuitos no século XXI, e os iranianos viveram
esta amarga experiência: entre os que tentaram escapar
da violência do regime, um grupo grande foi considera-
do indesejável e mandado de volta ao Irã; centenas ain-
da permanecem nas fronteiras do Líbano e do Iraque
sem conseguir acolhida empaís algum.
Os dois candidatos reformistas da época—MirHous-

sen Mousavi (o suposto vitorioso) e Mehdi Karroubi—
continuam em prisão domiciliar, impedidos de falar até
com os filhos e considerados malditos demais para se-
rem mencionados por qualquer dos oito candidatos
qualificadospara concorrer àeleiçãopelo líder supremo,
aiatolá Ali Khamenei.
Num debate na televisão semana passada, todos pa-

reciam igualmente alinhados ao regime,mas os especi-
alistas dizem que se pode considerar dois deles vaga-
mente reformistas — Hassan Rowhani e Muhammad
Reza Aref. “Nenhum bravo o suficiente para apoiar os
afastados pelo regime, todos alinhados com o líder e
com um passado em postos de poder”, diz Pooneh. O
favoritoéomais radicalnadefesada revolução islâmica
e do programanuclear: Saeed Jalili, o ex-chefe da Segu-
rança Nacional, rígido ideólogo, mais dado a monólo-
gos do que a diálogos.
O país vive um momento pavoroso, isolado pela co-

munidade internacional, sob o peso das sanções econô-
micas aprovadaspelaONU, cujos efeitosmais visíveis fo-
ram um empobrecimento da população — há escassez
inclusive de remédios — e o aumento exponencial da
corrupção — o dinheiro iraniano está em Dubai, onde
floresce o comércio clandestino,movido a propinas.
“Oclimaentre aspessoas, especialmenteos jovens, é

de depressão e desesperança”, diz Pooneh
Não parece haver motivos para otimismo. A discus-

são entre os dissidentes é se vale a pena votar. Muitos
intelectuais famosos no exílio estão defendendo publi-
camente o boicote, partindo do princípio que as chan-
ces de fraudes são enormes e,mesmo se a contagemde
votos for correta, o nome saído das urnas não será re-
presentativo da sociedade. Outra corrente defende o
voto sob o argumento de que é preciso expressar opini-
ão, sempre. Nestemomento, o único jeito é jogar o jogo
dos contentes e achar um ínfimo motivo para otimis-
mo: o Irã é umpaís comumacultura antiga e bela, com
uma sociedade educada e sofisticada, que consegue se
manter atualizada apesar do obscurantismo oficial.
Quando o distanciamento entre a sociedade e o regime
cresce, é possível esperar mudanças. l

PoonehGhoddoosi é uma bela e corajosamulher.
Iraniana, 41 anos, bocão de Angelina Jolie e o ar
seguro dos bem-sucedidos. Ela é âncora do serviço
persa da BBC e temumpúblico estimado em 17
milhões, amaioria no Irã. Identificada pelos
aiatolás como voz da oposição, virou alvo de uma
insuportável campanha de intimidação do regime,
mais feroz àmedida que se aproximam as eleições
da próxima semana. A cada vez que põe no ar
uma informação decodificada como contrária aos
princípios da Revolução Islâmica, seus pais são
chamados a comparecer aoMinistério da
Informação, passampor longo interrogatório e às
vezes ficam presos. Baseada emLondres, Pooneh é
seguida nas ruas por agentes do serviço secreto,
recebe ameaças diárias e é vítima de ciberataques
permanentes— tem o e-mail e o Facebook
hackeados e, pior, existem cinco blogs falsos no
nome de Pooneh para a propagação dasmais
sórdidas histórias sobre ela, com o uso de sua
imagemparamontagens pornográficas. Nenhuma
dúvida, a guerra aos dissidentes não é nada santa.
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Perseguição a dissidentes
mostra que regime do Irã
ainda não se recuperou de
protestos em2009.

2
Sufocado, Movimento
Verde não terá candidato.

3
Discussão entre os
dissidentes é se vale a
pena votar desta vez.
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helenac@oglobo.com.br_ -PALM SPRINGS- Após dois dias de
conversas em um rancho na
Califórnia, os presidentes Ba-
rack Obama, dos Estados Uni-
dos, e Xi Jinping, da China,
afirmaram estarem dispostos a
construir um “novo modelo”
de relação bilateral. Os dois lí-
deres disseram querer incre-
mentar a cooperação entre os
seus países, que passou por al-
tos e baixos nos últimos 40
anos. Ainda no primeiro dia do
encontro, Xi disse à imprensa
que ele e Obama chegaram a
um “consenso sobre as ques-
tões tratadas”. Já Obama foi
mais cauteloso, afirmando que
ainda havia muito a ser feito e
que novas discussões seriam
necessárias. Embora a ciberes-
pionagem tenha sido debatida
na reunião, o presidente dos
EUA também evitou novas de-
clarações sobre o escândalo do
monitoramento de informa-
ções privadas no país em no-
me da segurança interna.
O encontro dos dois presi-

dentes, que aconteceu entre
sexta e ontem, não foi visto co-
mo um fórum formal entre os
dois países. Ao contrário, as-
sessores dos líderes afirmaram
que o encontro entre Obama e
Xi foi uma reunião informal
comoobjetivo de criar uma re-
laçãomais confortável entre os
dois e, a partir daí, conseguir
resultados concretos nas nego-
ciações entre Estados Unidos e
China.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Obama e Xi discutiram mu-
danças climáticas, questões
comerciais e de direitos huma-
nos, mas detalhes das conver-
sas não foram revelados. Os
dois presidentes também con-
cordaram em melhorar os la-
ços militares entre os seus paí-
ses, obstruídos no passado pe-
la desconfiança mútua e por
falhas de comunicação:
— Temos maiores chances

de chegar aos nossos objetivos
de prosperidade e segurança
para os nossos povos se traba-
lharmos em cooperação, e não
em conflito — disse Obama à
imprensa ainda na sexta-feira.
Obama também afirmou

que Estados Unidos e China
precisam encontrar um equilí-
brio entre competição e coo-
peração para vencer os desafi-
os que os separam. Já Xi pediu
que a relação bilateral levasse
em consideração a ascensão
da China, refletindo o desejo
de que seu país seja visto pelos
Estados Unidos como um par-
ceiro igual nas questões eco-
nômicas e diplomáticas.
—Achoque esse talvez seja o

encontro mais importante que
eles terão em seus mandatos
— disse Paul Haenle, diretor
do Centro Carnegie-Tsinghua
para Política Global em Pe-
quim. — Omaior problema na
relação entre os Estados Uni-
dos e a China é que, até agora,
ainda não havia acontecido
um envolvimento pessoal pro-
fundo do mais alto escalão. Is-
so é necessário para se seguir
adiante e levar a relação a um
novo patamar.

COREIA E ESPIONAGEM NA PAUTA
Mas as duas questões que pa-
recem ter dominado o debate
entre oObamaeXi foramaCo-
reia do Norte e a ciberespiona-

gem. Maior aliado dos norte-
coreanos, a China parece hesi-
tar em defender o parceiro
após as repetidas provocações
e ameaças fritas pelo regime
de Pyongyang. Já Obama pre-
tende aproveitar o esfriamento
nessa relação e fazer os chine-
ses entenderem que a estabili-
dade na Península Coreana se-
rá boa também para a China.
A ciberespionagem se tor-

nou uma questão delicada en-
tre os EstadosUnidos e aChina
depois que os americanos acu-
saram militares e empresas
chinesas de invadirem siste-
mas de computador no país.
Mas, seguindo a atmosfera in-
formal do encontro, nenhum

dos dois líderes optou pelo
tom acusatório. Questionado
sobre o assunto, Xi foi evasivo,
afirmando que tem percebido
um aumento da cobertura da
mídia sobre segurança no ci-
berespaço:
— Isso pode fazer as pessoas

pensarem que a segurança no
ciberespaço é o maior proble-
ma na relação entre China e
Estados Unidos.
Obama também optou pela

conciliação, lembrando que
essa é uma questão de interes-
se para todos os países. “Esse é
um assunto de interesse inter-
nacional. Há outros atores,
além dos dois Estados, envol-
vidos.” l

‘Um novo modelo’ de relação
bilateral para EUA e China
Obama se encontra com presidente chinês e evita temas polêmicos

EVAN VUCCI/AP

Encontro informal. Barack Obama e Xi Jiping passeiam juntos no rancho Mirage, após reuniões não oficiais
JAE C. HONG/AP

Protestos.Manifestantes se reúnem em frente ao rancho onde Obama e Xi Jinping se encontraram

Em defesa de debate global sobre privacidade
Jornalista que obteve
papéis secretos evita
usar o Facebook

-RIO- Empresas como Google e
Facebook negaram que tenham
colaborado com a coleta de da-
dos para o Prism, o programa
secretodemonitoramentodee-
mails, chats e buscas da Agên-
cia de Segurança Nacional
(NSA) dos Estados Unidos. Mas
o jornalista americano Glenn
Greenwald, de 46 anos, prefere
não se arriscar. Ele não usa Fa-
cebook. Skype, somente em ca-
sos de extrema necessidade,
quando não há alternativa.
Depois de obter documentos

secretos que revelaram um
complexo mecanismo de espi-
onagem dos usuários dos ser-
viços de nove grandes empre-
sas americanas, Greenwald
defende um debate global so-
bre a privacidade online e acu-
sa seu país de querer espionar
todo omundo— o tempo todo
— sob a premissa de combater
o terrorismo.
— O problema é que essas

ações são justificadas nos EUA
tipicamente como uma ques-

tão de combate ao terror. Os
EUA têm trabalhadomuito du-
ro para manter as pessoas com
medo do terrorismo, mas isso
tornou-se uma propaganda
barata — afirmou ele ao GLO-
BO, de Hong Kong, onde tra-
balha numa série de reporta-
gens denunciando os supostos
abusos cometidos emnomeda
segurança.
Greenwald nasceu em Nova

York e mora no Brasil desde
2005, com o companheiro,
brasileiro. Foi de sua casa, no
Rio, que coletou boa parte das
informações providas, segun-
do ele, de “um antigo leitor
que se mostrou confortável”
para vazar memorandos confi-
denciais.
— Os EUA construíram um

aparato gigantesco em total si-
gilo, capaz de destruir a priva-
cidade e o anonimato não só
nos EUA como em todo o
mundo— acusou.
Ex-advogado, Greenwald

chegou ao jornalismo em
2005, escrevendo em seu pró-
prio blog sobre segurança na-
cional e liberdades civis. Cola-
borou coma revista digital “Sa-
lon” e hoje tem uma coluna no
diário britânico “Guardian”.

Questionado se o programa
americano de monitoramento
de dados temo apoio de países
aliados, o jornalista lembrou
que os EUA trabalham princi-
palmente com quatro países
ma área de vigilância digital:
Reino Unido, Canadá, Austrá-
lia e Nova Zelândia. Não se sa-
be, porém, o nível do envolvi-

mento político dessa parceria.
Para ele, é importante que a

sociedade civil se mobilize.
— Precisamos que os cida-

dãos do mundo possam deci-
dir se querem usar serviços
vulneráveis à interceptação
dos EUA. A violação de privaci-
dade atinge cidadãos do mun-
do todo, e as pessoas não en-
tendem a gravidade disso. Elas
devem saber, compreender e
cobrar atitudes de seus respec-
tivos governos. Até agora nun-
ca houve debate porque os
EUA trabalham em segredo.

NSA: ‘MÍDIA IRRESPONSÁVEL’
Greenwald denunciou, ainda,
outro programa americano cu-
jo objetivo seria a criação de
uma lista de alvos para cibera-
taques. E promete, nos próxi-
mos dias, novas revelações.
— Os EUA têm espionado

parceiros internacionais —
contou, sem dar detalhes.
Ontem, o diretor da NSA, Ja-

mes Clapper, criticou a atua-
ção da imprensa.
“Durante a semana, assisti-

mos à revelação irresponsável
de medidas para assegurar a
segurança dos americanos”,
disse Clapper, em nota. l

DAVID DOS SANTOS/THE NEW YORK TIMES

Greenwald. Luta contra abusos
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 jun. 2013, Economia, p. 40.




