
Dissidentes iranianas saúdam fala de Dilma - internacional - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110113/not_imp665487,0.php[13/01/2011 13:06:59]

9 retweet 56 pessoasCurtir

Morteza Nikoubazl/Reuters-9/1/2011

Esforço. Iranianas em Teerã: campanha contra a forma
como as mulheres são tratadas
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Dissidentes iranianas saúdam fala de
Dilma
Ativistas celebram críticas de presidente à situação de direitos humanos no Irã
13 de janeiro de 2011 | 0h 00

Jamil Chade - O Estado de S.Paulo

Dissidentes iranianas comemoram as declarações do governo brasileiro sobre as
violações de direitos humanos no Irã e esperam agora que Brasília transforme seu
discurso em uma nova posição nas votações de resoluções na ONU sobre a situação em
Teerã.

Em sua edição de ontem, o Estado revelou
que o governo iraniano protestou, com um
telefonema para a Embaixada do Brasil em
Teerã, contra as críticas feitas pela
presidente Dilma Rousseff à situação dos
direitos humanos no Irã.

Em declaração por telefone, uma das
principais dissidentes, Khadijeh
Moghaddam, disse que a nova posição do
Brasil, sob o governo Dilma, em relação às
mulheres no Irã tem encontrado "importante
repercussão" no movimento de oposição
formado por mulheres em território iraniano
e a reação do governo demonstra seu
"desconforto". "Estamos muito satisfeitas em
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ver declarações vindas do Brasil de que a brutalidade contra mulheres será pelo menos
questionada publicamente", afirmou a dissidente, que é uma das que comandam
campanhas pela libertação de advogadas presas no Irã.

Moghaddam falou ao Estado em nome do movimento conhecido como "Um Milhão de
Assinaturas" - uma campanha para reunir o apoio das mulheres iranianas contra a
forma como são tratadas pelo regime. O projeto foi lançado em 2006, quando um grupo
de mulheres passou a protestar para tentar fazer com que as leis do país fossem mudadas
para garantir direitos iguais.

Muitas foram presas e torturadas. Mas a coleta de assinaturas continuou, numa tentativa
de demonstrar ao governo que a sociedade estava ao lado delas. Premiada no exterior, a
campanha prega que os princípios islâmicos devam também estar coordenados com os
direitos básicos da mulher reconhecidos pelas Nações Unidas.

"Por anos, estivemos muito decepcionados com a posição brasileira, pois de uma forma
ou de outra, legitimava o governo iraniano e sua brutalidade", explicou a dissidente que,
em 2006, passou duas semanas numa prisão e, segundo ela, sem saber por quê.

"Há milhares de mulheres vivendo em condições medievais no país e precisamos da
ajuda de alguém de peso como Dilma para fazer com que esses casos não sejam
esquecidos em meio a dossiês nucleares e interesses estratégicos de países. Há ainda
milhares de prisioneiros sem nome, desconhecidos, que suplicam para que sejam salvos
desse regime. Precisamos que essas declarações agora sejam transformadas em votos
contra o Irã na ONU", afirmou a iraniana.

Na Europa, a Federação Internacional de Direitos Humanos, que serve como um dos
centros para a dissidência iraniana no caso dos abusos contra as mulheres, também se
diz "otimista" em relação ao posicionamento do governo brasileiro.

Do lado do governo iraniano, o silêncio é total sobre o posicionamento de Dilma na
imprensa local. Ontem, a única declaração feita pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad
sobre o Brasil referiu-se à nota pessoal que ele enviou ao País na terça-feira,
expressando condolências pelas mortes causadas pelas chuvas em São Paulo e no Rio.

"Notícias sobre enchentes que mataram e feriram vários de seus compatriotas causaram
grande dor", afirma a nota assinada por Ahmadinejad. As agências de notícias do país
publicaram o comunicado, na tentativa de enviar um sinal de normalidade na relações
bilaterais. 

Tópicos: , Internacional, Versão impressa
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