
Entrevista ROGER NORIEGA 
LEONARDO COUTINHO 

0 Brasil não é imune a atentados 
O diplomata americano diz que a associação do Irã com traficantes mexicanos para realizar 
atentados terroristas não é um fato isolado e que a América Latina virou base do terror islâmico 

Nas últimas duas décadas, o em-
baixador americano Roger No-
riega, de 51 anos, atuou na linha 
de frente na elaboração da políti-

ca externa dos Estados Unidos em rela-
ção à América Latina. Trabalhou como 
consultor do Congresso americano e, no 
governo de George W. Bush, foi chefe 
da delegação dos EUA junto à Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) 
por dois anos. Em 2003, assumiu o car-
go de secretário adjunto para Assuntos 
do Hemisfério Ocidental, do Departa-
mento de Estado. Ficou no posto até 
2005, quando deixou a vida pública para 
atuar no American Enterprise Institute 
for Public Policy Research, um centro 
de estudos em Washington que reúne 
pesquisadores das mais diversas áreas, 
principalmente as de segurança e políti-
cas públicas. Em outubro, uma semana 
antes da prisão do iraniano acusado de 
planejar um atentado contra o embaixa-
dor saudita em Washington, Noriega di-
vulgou um artigo sobre as atividades do 
Irã e do grupo libanês Hezbollah na 
fronteira mexicana. Na entrevista a se-
guir, ele conta como foi capaz de anteci-
par a presença dos terroristas nas franjas 
do território americano e denuncia a es-
calada do terror na América Latina. 

Como o senhor sabia que o Irã e o Hez-
bollah atuavam em consórcio com trafi-
cantes mexicanos? Nossa investigação 
foi baseada em meses de estudos reali-
zados por uma equipe de quatro pes-
soas que percorreu, além do México, 
muitos países vizinhos. Essa equipe 
entrevistou autoridades e fontes secre-
tas nos grupos comandados pelo liba-
nês Hezbollah na região. Nós juntamos 
os nomes, ligamos os pontos e revela-
mos uma realidade perigosa. O Irã e o 
Hezbollah têm expandido suas bases 
na América Latina com o objetivo de 
promover atentados terroristas. Eles 
construíram uma estrutura operacional 
de recrutamento, treinamento e capta-A ut
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ção de recursos. Os fatos observados 
indicam que os terroristas compartilha-
ram suas experiências com os cartéis 
do tráfico no México. Além do relató-
rio publicado a respeito no site do 
American Enterprise Institute for Pu-
blic Folicy Research, que antecipou as 
informações sobre essas ações extre-
mistas, nós produzimos um documento 
confidencial compartilhado com auto-
ridades e vários governos da região. 

Por que os Estados Unidos demoraram a 
detectar essa movimentação em sua fron-
teira sul? Gasto grande pane do meu 
tempo explicando aos políticos america-
nos que negligenciamos a América Lati-
na. Recentemente, apresentei no Con-
gresso provas consistentes das ativida-
des desses grupos terroristas no conti-
nente. Nossos investigadores identifica-
ram pelo menos duas redes paralelas 
que colaboram entre si e crescem de 
forma alarmante na América Latina. Es-
sas redes são compostas de mais de oi-
tenta extremistas instalados em doze 
países, concentrados sobretudo no Bra-
sil, na Venezuela, na Argentina e no 
Chile. Nós não podemos enfrentar as 
ameaças transnacionais do tráfico de 
drogas e do terrorismo sem a coopera-
ção de nossos amigos na região. Por is-
so, os Estados Unidos precisam prestar 
mais atenção na região, estabelecer rela-
ções econômicas fortes e saudáveis para 
estimular o crescimento, a prosperidade 
e a estabilidade entre nossos vizinhos. 

Qual tem sido o papel da CIA, a agência 
de inteligência americana, em relação a 
esse problema? Praticamente, nenhum. 
Em paralelo com o nosso trabalho, que 
tornou pública a presença do Irã e do 
Hezbollah no México, o DEA (a agên-
cia antidrogas americana) já vinha in-
vestigando as ligações entre extremis-
tas islâmicos e traficantes de drogas. E 
eu acho que isso foi uma sorte, porque 
os integrantes do DEA estão acostuma-
dos a pensar além do que diz o manual. 
Eles não foram constrangidos pelo ra-
ciocínio convencional dos especialistas 
da CIA em Forças Quds (a unidade de 
elite da Guarda Revolucionária do Irã). 
Na agência de inteligência, eles pode-

riam ter concluído que o modus ope-
randi dos iranianos de contratação do 
cartel mexicano Zetas para executar o 
embaixador saudita em Washington era 
incomum demais para ser realidade — 
o que poderia ter sido fatal. Em vez 
disso, o DEA. extremamente ativo em 
investigações de vários tipos no conti-
nente. seguiu em frente e descobriu 
o plano para matar o embaixador 
Adel al Jubeir. 

Quais são exatamente as conexões do Irã 
e do Hezbollah na América Latina? Em 
2007. um terrorista que tentou cometer 
um atentado no Aeroporto John F. 
Kennedy. em Nova York, foi preso em 
Trinidad e Tobago quando se preparava 
para viajar a Caracas. Da capital vene-
zuelana, ele seguiria para Teerã, onde, 
segundo alegou, faria um curso de reli-
gião. Ele sabia para onde fugir em se-

gurança. A Venezuela é uma base avan-
çada do terrorismo islâmico na Améri-
ca Latina. Na Ilha Margarita, na costa 
venezuelana, funciona um dos mais 
movimentados centros de treinamento 
de terroristas fora do Líbano. A Trípli-
ce Fronteira, região entre a Argentina, 
o Brasil e o Paraguai, ainda preocupa 
por ser um centro de operações finan-
ceiras das mais diversas organizações 
terroristas. Mas é na Venezuela que es-
ses grupos terroristas têm permissão 
oficial para adestrar-se e planejar ata-
ques contra os Estados Unidos. 

O senhor, então, acusa o governo vene-
zuelano de dar suporte a terroristas? 
Não resta dúvida de que o presidente 
Hugo Chávez usa a riqueza petrolífera 
de seu país para fortalecer o terrorismo 
islâmico, cujo alvo principal é o territó-
rio americano. Isso é um escândalo. 
Sinceramente, em qualquer lugar em 
que exista uma embaixada iraniana ou 
mesquita ou centro islâmico patrocina-
do pelo Irã. e na Venezula praticamente 
todos o são. pode haver uma célula do 
grupo libanês Hezbollah. Não estou su-
gerindo que toda mesquita seja um cen-
tro de terrorismo. Essa é uma suposição 
ridícula e perigosa. Entretanto, quando 
agentes iranianos patrocinam mesquitas 
e centros islâmicos nas Américas, eles o 
fazem com a finalidade explícita de ra-
dicalizar a comunidade muçulmana lo-
cal. A missão básica desses emissários 
do terror é identificar alguns indivíduos 
com potencial para ingressar no Hez-
bollah ou nas Forças Quds. 

Como esses extremistas islâmicos atuam 
na Venezuela? Há uma rede que admi-
nistra a captação de recursos, o recruta-
mento, o treinamento e a coordenação 
dos agentes do Hezbollah no país. Essa 
rede leva o nome de seu chefe. Ghazi 
Nassereddine. Ele é um venezuelano 
nascido no Líbano que exerce um cargo 
diplomático na Síria. Em 2008, Nasse-
reddine foi identificado pelo governo 
dos Estados Unidos como um dos for-
necedores de suporte logístico e finan-
ceiro ao Hezbollah. Apesar de sua rele-
vância. eu o considero menos perigoso 
que seus comparsas. Esses atuam mais A ut
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discretamente em suas atividades de 
treinamento. Nossas fontes confiden-
ciais nos trouxeram evidências de que. 
no ano passado, ativistas iranianos e do 
Hezbollah realizaram, na Ilha Margari-
ta, um curso de técnicas terroristas para 
alunos de países da América Latina. 
Como se não bastasse, a Venezuela foi 
utilizada como sede de uma reunião de 
líderes terroristas do Hamas, do Hez-
bollah e da organização palestina Jihad 
Islâmica. Esse encontro ocorreu em Ca-
racas em 22 de agosto de 2010, com o 
aval de Hugo Chávez. 

0 presidente venezuelano é o único go-
vernante da região a apoiar terroristas? 
O presidente da Bolívia, Evo Morales, 
hospeda uma academia de treinamento 
de milicianos patrocinada pelos irania-
nos. Essa escola foi inaugurada 
recentemente pelo infame ministro da 
Defesa do Irã. Ahmad Vahidi. identifi-
cado como um dos arquitetos dos aten-
tados contra alvos judaicos em Buenos 
Aires, nos anos 90. Tanto a Bolívia 
quanto o Equador estão permitindo que 
o Irã realize movimentações suposta-
mente comerciais em seus territórios. 
A mais preocupante delas é a explora-
ção de minérios estratégicos, como 
urânio. Essas operações suspeitas 
podem ser úteis para acelerar o progra-
ma nuclear iraniano. Além disso, 
o comércio entre a Argentina e o Irã 
aumentou dramaticamente nos últimos 
anos. Temo que, com o crescimento 
dos interesses comerciais, exista a 
possibilidade de que as preocupações 
com segurança esmoreçam. 

A Justiça argentina ainda tenta prender e 
julgar os diplomatas iranianos autores 
de dois atentados no país. 0 senhor acha 
que esse comportamento pode mudar? 
Os argentinos estão totalmente cientes 
das atividades do Irã em seu território. 
Os atentados contra a Embaixada de 
Israel e o Centro Judaico de Buenos 
Aires, em 1992 e 1994, são prova dis-
so. Por isso, o Judiciário da Argentina 
pediu a emissão de um mandado inter-
nacional de prisão pela Interpol. Mas, 
francamente, algumas operações do 
governo argentino com o Irã são muito 

suspeitas. A principal delas é o acordo 
de cooperação na área nuclear assinado 
entre os dois países. Espero que a des-
coberta pelo DEA de que poderia haver 
também outro ataque em Buenos Aires 
coloque a Casa Rosada em alerta. 

Por que o Irã e o Hezbollah escolheram a 
América Latina como campo de opera-
ções? A proximidade com os Estados 
Unidos toma a região atraente. O presi-
dente Hugo Chávez. como já disse, tam-
bém vem construindo uma aliança es-
treita com o Irã, como forma de fortale-
cer sua agenda antiamericana. Além 
disso, ele usou os petrodólares de seu 
país para abrir as portas da Bolívia e do 
Equador para o Irã. Como se não bas-
tasse, os serviços de inteligência locais 
são ineficientes e a América Latina tem 
baixa capacidade de aplicação das leis. 
Essa combinação transforma os países 

latino-americanos em solo fértil para 
terroristas globais. Diante dessas cir-
cunstâncias. o governo dos Estados 
Unidos precisa empenhar-se mais na 
cooperação com nossos vizinhos ami-
gos e, desse modo, fortalecê-los. 

O que o senhor pode dizer sobre o Brasil? 
Há evidências claras de que Mohsen 
Rabbani. um agente das Forças Quds 
envolvido nos atentados perpetrados em 
1992 e 1994. esteve no Brasil duas ve-
zes nos últimos dois anos. Embora proi-
bido de sair do Irã. por causa de um 
mandado de prisão expedido contra ele 
pela Interpol, Rabbani se vale de docu-
mentos falsos para entrar no Brasil pela 
fronteira venezuelana. Isso tem de ser 
motivo de preocupação. Relatórios ofi-
ciais dizem que Rabbani e seu irmão, 
Mohammad Baquer Rabbani Razavi, 
com residência fixa no Brasil, recruta-
ram dezenas de jovens pobres brasilei-
ros para sua causa extremista. Sabemos 
que Razavi. apesar de ser xiita, uniu-se 
a líderes sunitas para dar suporte às ope-
rações do Hezbollah na Tríplice Fron-
teira. Eu espero que as autoridades bra-
sileiras parem de negar a existência de 
extremistas no país e passem a conside-
rar a crescente atuação de organizações 
terroristas na América Latina. A própria 
segurança de cidadãos brasileiros está 
em jogo. O governo do Brasil não pode 
ignorar essa ameaça. 

Qual é o risco para o Brasil? Dentro em 
breve, o país será palco da Copa do 
Mundo e dos Jogos Olímpicos. Obvia-
mente. isso transforma o Brasil em al-
vo tentador. É um erro subestimar esse 
fato. A presença de redes terroristas em 
território brasileiro obriga as autorida-
des responsáveis pela segurança a au-
mentar sua atenção. O Brasil, ou qual-
quer outra nação, não está imune a 
atentados. A comunidade internacional 
deu um voto de confiança ao Brasil e 
espera que o país não falhe em garantir 
a integridade física dos atletas e do pú-
blico da Copa e dos Jogos Olímpicos. 
Rezo para que as autoridades brasilei-
ras deixem de cometer o erro de igno-
rar o terrorismo. O risco para o país é 
real e iminente. A ut
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 45, p. 17-21, 9 nov. 2011. 




