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● Desenvolvimento secreto
Os cientistas iranianos têm traba-
lhado desde 2003 no desenvolvi-
mento de energia nuclear que
pode ser destinada para fins béli-
cos, segundo a AIEA

● Detonadores
O programa nuclear iraniano de-
senvolveu dois equipamentos
que facilitam o desenvolvimento
de armas nucleares: o gerador
R265 e o iniciador de nêutrons

● Ajuda externa
Iranianos teriam assistência de
russos e paquistaneses, além
de Coreia do Norte. Governo de
Binyamin Netanyahu (foto) teria
tentado matar físico

Internacional Blog. Destruição mútua assegurada impediria
uma guerra entre Israel e um Irã nuclear?

blogs.estadão.com.br/gustavo-chacra

O trânsito em Teerã não é fácil, mas es-
tá pior, hoje em dia, para os cientistas
da Universidade Shahid Beheshti. Há
um ano, um deles, Majid Shahriari,

estava preso no engarrafamento quando uma
motocicleta emparelhou com seu carro e gru-
dou um ímã na sua porta. A explosão, segundos
depois, matou o cientista e feriu a mulher. Do
outro lado da cidade, 20 minutos depois, um
ataque idêntico quase matou Fereydoon Abba-
si, cientista nuclear e ex-membro da Guarda Re-
volucionária. Por causa de seu treinamento mili-
tar, ele percebeu a ação, empurrou a mulher
para fora e saltou antes que o carro explodisse.

Além da insegurança das ruas, um estudo re-
cente estima que o vírus de computador Stux-
net retardou o progresso nuclear do Irã em até

dois anos. Agora, ele retomou seu curso, mas não
há razão para acreditar que os ataques acabaram.

Na Casa Branca, dizem que o complô iraniano
para matar o embaixador da Arábia Saudita nos
EUA era apenas a ponta do iceberg. Muitos acredi-
tam que a morte de um diplomata saudita no Pa-
quistão, no início do ano, foi assassinato. Há ainda
outras evidências de conspirações da Brigada Al-
Quds, elite militar iraniana. Boa parte disso lem-
bra os tempos da Guerra Fria, quando americanos
e soviéticos conspiravam uns contra os outros. O
Irã, porém, não é uma superpotência e há razões
para nos perguntarmos se essa guerra está só retar-
dando o inevitável: a bomba nuclear iraniana.

Por razões compreensíveis, essa é uma questão
que ninguém nos EUA responderá publicamente.
Admitir que o Irã pode obtê-la é admitir o fracasso.
Tanto George W. Bush como Obama garantiram
que jamais permitiriam que o país adquirisse ar-
mas nucleares. Os israelenses afirmam que se o Irã
chegar perto demais, pode atacar suas instalações
atômicas. Para muitos membros do governo de
Israel, o Irã é uma “ameaça existencial”.

Os israelenses temem que, à medida que o Irã se
sinta mais isolado pelas sanções, possa ver a bom-
ba como a única maneira de recuperar sua influên-
cia no Oriente Médio. O destino de Muamar Kada-

fi pode acelerar esse impulso. “A Europa teria inter-
vindo na Líbia se Kadafi possuísse armas nuclea-
res?”, questionou o ministro da Defesa israelense,
Ehud Barak, na semana passada. Para outros, a
ameaça iraniana lembra 1949, quando os soviéti-
cos testaram sua primeira bomba atômica.

No Pentágono, há muito trabalho – não admiti-
do – sobre planos de contenção ao Irã. O grande
entrave dessas estratégias é que elas são inúteis se
Teerã repassar uma bomba para algum grupo terro-
rista. No início de seu mandato, Obama ficou cho-
cado ao descobrir que se uma bomba atômica ex-
plodisse em alguma cidade americana, em Riad ou
Tel-Aviv, demoraria semanas para identificar sua
origem e, mesmo assim, com chances de a investi-
gação ser inconclusiva, a ponto de o presidente
não poder ordenar uma retaliação.

A relação com o Irã pode se agravar ainda mais
esta semana, quando a Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) emitir o que pode ser um
de seus relatórios mais severos sobre o Irã. O mais
provável é que a agência chegue perto de acusá-lo
de ter um programa nuclear com fins militares.
Boa parte do trabalho nas instalações atômicas ira-
nianas, segundo a AIEA, é feito por cientistas que
trabalham em grandes universidades do país. En-
tre eles está Abbasi.

Ninguém espera que as revelações da ONU
provoquem novas ações contra o Irã. Chineses
e russos são contra. Embora os EUA tenham
tentado estrangular Teerã economicamente, a
única medida capaz de impedir os iranianos se-
ria proibir suas exportações de petróleo. No en-
tanto, ninguém quer arriscar uma medida que
faça o preço do barril disparar e provocar um
confronto no Golfo Pérsico.

A despeito das ameaças, Washington diz que
um ataque militar não vale o risco. Os israelen-
ses, porém, afirmam que podem não ter esco-
lha. O problema é que a campanha de assassina-
tos, ataques virtuais e sabotagem até atrapalha-
ria o programa nuclear iraniano, mas não mui-
to. A campanha intimida os cientistas, mas, ago-
ra, o elemento surpresa não existe mais e os
iranianos estão enterrando suas usinas mais
fundo e enriquecendo mais urânio.

Quando Obama tomou posse, o Irã tinha com-
bustível suficiente para produzir uma única
bomba. Hoje, pelo inventário da AIEA, ele pode
fabricar quatro. E, como a Brigada Al-Quds já
mostrou, sabotagem e assassinato é um jogo de
via dupla que pode causar um confronto no mo-
mento em que os EUA estão exauridos por ou-
tros dois. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

● O Congresso dos EUA desistiu
de bloquear o envio de cerca de
US$ 200 milhões destinados à
Autoridade Palestina. A medida
era uma retaliação à decisão do
presidente Mahmoud Abbas de
solicitar à ONU que a Palestina
seja reconhecida como Estado-
membro da organização.

A republicana Ileana Ros-Leh-
tinen, presidente do Comitê de
Relações Exteriores da Câmara e
uma das vozes mais radicais no
Congresso americano, afirmou
que a doação a Ramallah é do
“interesse nacional” dos EUA.
Ela completou que Israel não se
opõe à ajuda americana à entida-
de que governa a Cisjordânia.

Embora tenha vindo à tona on-
tem, o recuo teria sido anunciado
ao presidente Barack Obama por
Ileana em outubro. Em agosto –
enquanto Abbas preparava-se
para ir às Nações Unidas – ela
havia decidido impor um bloqueio
aos repasses a Ramallah. De
acordo com o regimento da Câma-
ra dos Deputados dos EUA, presi-
dentes de comitê têm o poder de
impor suspensão em políticas
específicas do governo até que a
Casa Branca dê explicações so-
bre a natureza da medida. / AP
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Câmara dos EUA
desiste de bloquear
doação a palestinos

Ritmo cada
vez mais
acelerado

Apoio estrangeiro permite avanço de
programa nuclear do Irã, indica jornal

Infraestrutura. Usina nuclear de Bushehr faz parte do projeto nuclear do Irã, que o governo garante não ter fins bélicos

WASHINGTON

Informações fornecidas à divi-
são de armas nucleares da
ONU mostram que o governo
do Irã domina as fases funda-
mentais necessárias para a fa-
bricação de uma arma nu-
clear, informou ontem o jor-
nal The Washington Post, citan-
do diplomatas e especialistas
em arsenais atômicos. De acor-
do com as mesmas fontes, Tee-
rã recebeu a assistência de
cientistas estrangeiros para
superar os principais obstácu-
los técnicos.

Documentos que devem ser
apresentados hoje ou amanhã
anexados ao relatório da Agên-
cia Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA) sobre o programa
do Irã trarão novos detalhes so-
bre a atuação de um ex-cientista
soviético que teria supervisiona-
do os iranianos durante a cons-
trução de detonadores de alta
precisão, usados para desenca-
dear uma reação nuclear. A tec-
nologia oferecida por especialis-
tas do Paquistão e da Coreia do
Norte também permitiu que o
Irã chegasse perto da obtenção
da capacidade nuclear.

As fontes disseram que os do-
cumentos reforçam os temores
de que o Irã continuou com as
pesquisas em busca de armamen-
tos depois de 2003 – quando,
acreditam as agências de inteli-
gência americanas, os líderes ira-
nianos interromperam suas ex-
periências atendendo a pressões
internacionais.

Os temores de que o Irã possa
construir uma bomba atômica
nos próximos meses intensifica-
ram a retórica contra o Irã e inci-
toram novas ameaças de ata-
ques.

As autoridades iranianas mos-
traram-se indiferentes ao relató-
rio. “Deixem que eles publi-
quem o relatório e vamos ver o
que acontece”, afirmou no sába-
do o ministro de Relações Exte-
riores iraniano e ex-principal au-
toridade da divisão nuclear, Ali
Akbar Salehi. O chanceler disse
ainda que a discussão sobre o
programa nuclear do Irã é “de ca-
ráter inteiramente político”, e a
AIEA está sendo “pressionada
por potências estrangeiras”.

Embora a AIEA venha exigin-

do total transparência do Irã em
relação a vários projetos aparen-
temente científicos, as novas re-
velações dão a impressão de que
existe um programa de pesqui-
sas secretas mais ambicioso,
mais organizado e mais bem-su-
cedido do que se suspeitava.

Interrupção. Depois de uma in-
terrupção em 2003, os cientistas
iranianos trabalharam para ob-
ter as competências imprescindí-
veis à fabricação e aos testes de
uma arma nuclear que possa ser
transportada no interior de mís-
seis de longo alcance, disse Da-
vid Albright, ex-funcionário da
AIEA que analisou as informa-
ções da inteligência.

“O programa nunca parou”,

afirmou Albright, presidente do
Instituto para as Ciências e a Se-
gurança Internacional sediado
em Washington. “Após 2003, o
Irã destinou recursos para a pes-
quisa em atividades que com to-
da a certeza se destinam à cons-
trução de armas nucleares, mas
que foram disfarçadas em insti-
tuições civis”, disse Albright.

Representantes do serviço de
informações dos EUA afirmam
que Teerã não decidiu se cons-
truirá armas nucleares, mas está
empenhada em reunir todos os
componentes e as competências
necessários para montar rapida-
mente uma bomba. O Irã insiste

que suas atividades são pacíficas
e para a geração de eletricidade.

Dispositivo de detonação.
Uma descoberta fundamental
ainda não divulgada foi o suces-
so do Irã na obtenção de informa-
ções relativas ao projeto de um
artefato conhecido como gera-
dor R265. O objeto é uma cápsu-
la de alumínio revestida de explo-
sivos capazes de provocar deto-
nações com total precisão. As ex-
plosões comprimem uma peque-
na esfera de urânio ou plutônio
enriquecido, desencadeando a
reação nuclear.

A criação é um formidável de-
safio técnico, e, segundo Al-
bright, o Irã precisou de ajuda ex-
terna para projetar o gerador e

testar seu desempenho. De acor-
do com as informações forneci-
das à AIEA, a assistência foi dada
por Vyacheslav Danilenko, um
cientista nuclear soviético con-
tratado na década de 90 pelo Irã.

O papel de Danilenko foi consi-
derado crucial, e a AIEA procu-
rou de todo modo obter sua coo-
peração. O cientista admitiu par-
ticipação no projeto, mas disse
que pensava que era um trabalho
de engenharia civil.

O Irã precisou ainda de espe-
cialistas estrangeiros para conse-
guir os cálculos e códigos neces-
sários para o trabalho teórico do
projeto – que teriam sido forneci-
dos pela Coreia do Norte. Uma
assistência adicional teria sido
proporcionada pelo famoso cien-

tista paquistanês Abdul Qadeer
Khan, cujo projeto de um disposi-
tivo foi encontrado no Irã.

As revelações ocorrem num
momento em que são feitas no-
vas ameaças de ataque ao Irã. Os
jornais israelenses noticiaram o
apoio de funcionários graduados
do governo de Israel a um ataque
militar a instalações nucleares
do Irã. Ontem, o chanceler rus-
so, Serguei Lavrov, advertiu que
qualquer ação militar contra Tee-
rã seria um erro grave com conse-
quências imprevisíveis, que leva-
ria a mais conflitos e a mortes de
civis. A Casa Branca decidiu espe-
rar a divulgação do relatório da
ONU para se manifestar sobre o
programa nuclear do Irã. / THE

WASHINGTON POST
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Guerra secreta dos
americanos contra o
Teerã é improdutiva

Ameaça crescente. Relatório da agência de monitoramento de energia atômica da ONU, a ser apresentado hoje ou amanhã, deve
alertar para a cooperação recebida de cientistas da ex-URSS, Paquistão e Coreia do Norte, que teria impulsionado planos iranianos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




