9 de janeiro de 2020

Reestabelecer o diálogo entre Estados Unidos e Irã
O Movimento Político pela Unidade e New Humanity estão promovendo a instituição um comitê
trilateral de alto escalão entre representantes especiais dos Estados Unidos, da União Europeia e do
Irã com a missão de reestabelecer o diálogo entre Estados Unidos e Irã.
O apelo foi enviado a Josep Borrell (alto representante da União Europeia), a Seyed Mohammad Ali
Hosseini (embaixador do Irã em Roma) e a Lewis M. Eisenberg (embaixador dos Estados Unidos em
Roma). A seguir, você pode ler o texto:
O Movimento político pela unidade exprime sua grande preocupação com a intensificação do conflito entre
Irã e Estados Unidos. A política internacional, com as próprias instituições e organizações não
governamentais, tem uma responsabilidade especial de colocar sua ação a serviço da paz e dos direitos dos
povos.
Somente o diálogo internacional e a diplomacia – aquela que restou, que faz ter esperança diante de tudo –
podem ainda tomar iniciativa na lógica da paz.
Esse é um dos nossos maiores desafios no século 21. O caminho para a solução deve existir e é indicado
pelos valores do homem e da doçura de seu coração. “Não vemos mais a face do homem: o que sofre, que
é limitado, atormentado e, no fim, massacrado nos campos de batalha”, disse Igino Giordani, em um
acalorado discurso no parlamento italiano. Somos chamados a ver, a descobrir a face do homem para dizer
não à guerra, a todo ato de guerra.
Para chegar à paz, porém, é necessário diplomacia e negociação incansáveis, porque guerra e terrorismo
são o grande fracasso de toda a humanidade.
Esse é o motivo pelo qual estamos propondo e solicitando a instituição de um comitê trilateral de alto
escalão entre representantes especiais dos Estados Unidos, da União Europeia e do Irã, com a missão de
reestabelecer um diálogo significativo e, em definitivo, chegar a uma solução pacífica para o conflito.
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