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Por nota, Dilma responde e agradece
carta de parlamentar iraniana
Presidente 'reitera a disposição de continuar a conferir aos Direitos Humanos lugar na política
externa'
18 de janeiro de 2011 | 14h 04

Rosana de Cassia e Tânia Monteiro, da Agência Estado

BRASÍLIA - Depois de tomar conhecimento do texto traduzido, a presidente Dilma
Rousseff agradeceu, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Imprensa da
Presidência, a carta enviada pela Presidenta do Comitê de Direitos Humanos da
Assembleia Consultiva do Irã, deputada Zohreh Elahian.

Veja também:
As punições da Sharia, a Lei Islâmica
 As origens do sistema jurídico do Islã
Entenda o caso Sakineh Ashtiani

Dilma agradece os cumprimentos que recebeu da parlamentar por sua eleição à
Presidência do Brasil e o interesse em contribuir "para um diálogo construtivo entre os
dois países sobre temas bilaterais e multilaterais". "A Presidenta Dilma Rousseff reitera
a disposição de continuar conferindo à questão dos Direitos Humanos um lugar central
em nossa política externa, sem seletividade e tratamento discriminatório", acrescenta a
nota.

O entendimento do governo brasileiro, porém, segundo fontes da Presidência, é de que
não há novidade na carta sobre o destino da viúva Sakineh Mohammadi Ashtiani, de 43
anos, condenada à morte por infidelidade e cumplicidade no assassinato do marido.
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Esqueci ! Além de haver muito espaço para tese de doutorado e PHD, sobra espaço para ataques
pessoais e MUITA abobrinha ! A capacidade de alguns comentaristas para "encher linguiça" é
impressionante !

seguir Braz dos Santos
Comentado em: Por nota, Dilma responde e agradece carta de parlamentar iraniana

18 de Janeiro de 2011 | 15h35

A postura da presidente Dilma está sendo muito diferente daquela adotada pelo Lula. Seu posicionamento
em relação aos direitos humanos até fez calar os irmãos Castro. E nem de Hugo Chávez não se ouve
mais falar. Agora, essa prática do apedrejamento que existe na lei islâmica foi tirada da Torah, ou seja, é
uma prática do Antigo Testamednto da lei judaica, que Maomé colocou no Corão. Mas isso só ocorre em
países onde predomina o fundamentalismo islâmico, onde o fanatismo dita as regras. A lei da blasfêmia,
por outro lado, que está sendo colocada em prática no Paquistão, nos Estados islâmicos da Nigéria, é
uma criação dos fundamentalistas, e mais de mil pessoas já foram mortas com base nessa lei ridícula, que
é aplicada também contra as minorias cristãs que vivem nesses países. Por fim, mais uma informação. Na
semana passada, uma comissão da União Européia instituiu as datas comemorativas do islamismo, do
judaísmo, do hinduísmo etc. etc. etc. Nenhuma festa cristã foi incluída, nem o Natal, nem a Páscoa. Uma
ministra francesa e um parlamentar também da França levantaram a voz contra esse absurdo, contra esse
atentado à Civilização Ocidental. Eles, e mais ninguém.
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uma prática do Antigo Testamednto da lei judaica, que Maomé colocou no Corão. Mas isso só ocorre em
países onde predomina o fundamentalismo islâmico, onde o fanatismo dita as regras. A lei da blasfêmia,
por outro lado, que está sendo colocada em prática no Paquistão, nos Estados islâmicos da Nigéria, é

Segundo agência de notícia estatal iraniana, na carta enviada ao Brasil, a parlamentar
dizia que Sakineh não seria mais executada. Mas o governo brasileiro não entendeu
dessa forma.

Sakineh Ashtiani foi condenada, em 2006, à morte por apedrejamento sob a acusação de
adultério e assassinato de seu marido no ano anterior. Em razão da reação internacional
a respeito da sentença, a execução foi suspensa e está em revisão no Tribunal Superior.
Ela também foi condenada por auxílio no assassinato de seu marido e pode ser
executada por enforcamento.

O caso da iraniana ganhou atenção da mídia internacional em meados de julho de 2010.
O então presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, ofereceu asilo à iraniana. Teerã,
porém, recusou a oferta, dizendo que Lula não estava inteirado do assunto.

Tópicos: Dilma, Irã, Resposta, Carta, Parlamentar, Sakineh, Direitos humanos,
Internacional, Geral

Caso Sakineh (#CasoSakineh)
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