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WASHINGTON

Estopim da nova onda de pro-
testos no mundo islâmico, o
filme Inocência dos Muçulma-
nos retrata o profeta Maomé
como um adúltero, bissexual,
pedófilo e sanguinário. Apa-
rentemente, os 14 minutos
postados na internet são um
trailer de um longa-metragem
de duas horas escrito, produzi-
do e dirigido por um cidadão
americano de origem israelen-
se de 56 anos que usa o pseudô-
nimo de Sam Bacile.

“Esse é um filme político”, afir-
mou Bacile à Associated Press.
“Os EUA perderam muito di-
nheiro e muitas pessoas em guer-
ras no Iraque e no Afeganistão,
mas estamos lutando com
ideias.” De acordo com a agência
de notícias, o cineasta decidiu se
esconder por temer represálias.

Para o jornal Wall Street Jour-
nal, Bacile foi mais direto. “O Is-
lã é um câncer”, disse.

Em trechos disponíveis no
YouTube, o profeta aparece ten-
do relações sexuais com várias

mulheres. Para os muçulmanos,
qualquer representação de Mao-
mé é blasfêmia.

Bacile recebeu apoio do pas-

tor da Flórida Terry Jones, que
ameaçou fazer uma fogueira de
exemplares do Alcorão, enfure-
cendo multidões no mundo islâ-

mico. Ontem, o chefe do Estado-
Maior dos EUA, Michael Mullen,
telefonou a Jones pedindo que
ele mude de posição.

O Egito determinou a inclu-
são na lista de procurados do pas-
tor americano e nove coptas
(cristãos egípcios) que vivem
nos EUA. Eles são acusados de
participar ou promover o filme.

Sob ataque, a Igreja Copta con-
denou duramente o filme, dizen-
do que ele é uma tentativa de “di-
famar as religiões e dividir os po-
vos, sobretudo o do Egito”.

Segundo os processos abertos
pelo Ministério Público do Cai-
ro, o vídeo no YouTube tem ce-
nas que “propagam uma ideolo-
gia extremista com o objetivo de
provocar a discórdia e o menos-
prezo às religiões monoteístas e
danificar a união nacional e alte-
rar a paz social”.

Islamofobia. A comunidade is-
lâmica americana e especialistas
no mundo árabe temem que a
morte do embaixador america-
no na Líbia, Christopher Ste-
vens, leve a um aumento da isla-
mofobia no Ocidente.

Quando as manifestações con-
tra representações diplomáticas
dos EUA em Benghazi e no Cairo

começaram, na terça-feira, o
Conselho das Relações Islâmico-
Americanas (Cair) publicou no-
ta na qual pedia ao mundo islâmi-
co e árabe que “ignorasse os pro-
dutores extremistas que cria-
ram uma porcaria de filme (Ino-
cência dos Muçulmanos). Eles
não representam a população
americana ou a religião cristã”.
Ontem o Cair, com outras enti-
dades árabes e islâmicas dos
EUA, reprovou a ação contra os
diplomatas na Líbia.

Lamentando a morte dos di-
plomatas americanos, Samer
Araabi, do Instituto Árabe-Ame-
ricano, disse que a ação “fortale-
ce a agenda dos islamofóbicos
no país, que rapidamente usarão
esses eventos como justificativa
para pintar a fé islâmica como
antiocidental e violenta”.

Segundo o líder muçulmano,
“esses mesmos indivíduos têm
um papel na criação desse confli-
to ao financiarem, produzirem e
disseminarem o filme com o ob-
jetivo claro de incitar uma rea-
ção como essa”. / EFE COM

GUSTAVO CHACRA

● Shaul Mofaz, líder do Partido
Kadima, que faz oposição ao go-
verno do premiê israelense, Bin-
yamin Netanyahu, acusou ontem
o primeiro-ministro de “ingerên-
cia” nas eleições presidenciais
nos Estados Unidos – em respos-
ta à declaração dada por Bibi no
dia anterior criticando a suposta
falta de ação do governo de Ba-

rack Obama em relação ao pro-
grama nuclear iraniano.

“Primeiro-ministro, quem o
senhor pensa que é o maior inimi-
go de Israel? Os Estados Unidos
ou o Irã?”, questionou Mofaz.
“Para o senhor, qual administra-
ção é mais importante que seja
substituída? A de Washington ou
a de Teerã?”

“A ingerência israelense em
assuntos internos dos Estados
Unidos e transformar o governo
americano em inimigo nos preju-
dicou muito”, disse o líder oposi-
tor. / AFP e NYT

VIENA

Rússia e China concordaram on-
tem em apoiar uma moção de
censura proposta pelas potên-
cias ocidentais para aumentar a
pressão diplomática sobre o Irã.
O texto deve ser votado hoje pe-
la Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA), em Viena. O
respaldo de Pequim e Moscou
foi negociado com EUA, Grã-Bre-
tanha, França e Alemanha – to-
dos membros do grupo 5+1– um
dia depois de Israel subir o tom
de suas ameaças a Teerã.

O grupo concordou em votar
a moção de censura na AIEA em
razão da expansão do programa
iraniano de enriquecimento de
urânio, que, teme-se, tenha fins
bélicos. O texto também deixará
clara a necessidade de buscar
uma solução pacífica para a cri-
se.

Países críticos das sanções im-
postas pelo Ocidente ao petró-
leo iraniano, China e Rússia relu-
tavam em colocar a moção em
votação perante os 35 membros
da AIEA. Na semana passada, o
vice-chanceler russo, Sergei Rya-
bkov, disse que não havia indica-
ções de que o Irã tivesse um pro-
grama nuclear militar, apesar de
os últimos relatórios da agência
da ONU terem indicado que es-
sa possibilidade crescera.

O rascunho da moção de cen-
sura expressa “grave preocupa-
ção” com o desrespeito iraniano
com o pedido de suspensão de
suas atividades nucleares. O tex-
to faz referência à usina de For-

do, onde técnicos da agência
constataram, nos últimos três
meses, a duplicação de sua capa-
cidade de enriquecimento de
urânio.

Na terça-feira, o primeiro-mi-
nistro israelense, Binyamin “Bi-
bi” Netanyahu, voltou a ameaçar
atacar o Irã, caso as potências
mundiais não ajam para inter-
romper o programa nuclear do
país. As declarações provocaram
um desconforto com o governo
americano. A Casa Branca che-

gou a rejeitar um encontro de Bi-
bi com o presidente Obama du-
rante a Assembleia-Geral da
ONU, no fim do mês, em Nova
York.

Horas depois, o staff de Oba-
ma voltou atrás e alegou “incom-
patibilidade de agendas” para
não marcar o encontro. Na noite
de terça-feira, os dois líderes con-
versaram por telefone e reafir-
maram o seu compromisso em
conter o programa nuclear do
Irã. / REUTERS

● Irã, 1979
Em novembro
de 1979, estu-
dantes toma-
ram a Embai-
xada dos EUA
em Teerã e
capturaram
66 america-
nos. Os irania-
nos libertaram
14 reféns,
mas 52 perma-
neceram 444
dias presos na
embaixada.

Rússia e China concordam em
aprovar moção de censura ao Irã
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Uma relação de causa e
consequência, que in-
variavelmente envol-
ve ações violentas, é es-

tabelecida cada vez que a fina li-
nha entre o que é considerado
liberdade de expressão e blasfê-
mia ou ofensa aos valores religio-
sos muçulmanos é cruzada.

A publicação do livro Versos Sa-
tânicos, de Salman Rushdie, cau-
sou protestos de muçulmanos
na Índia, no Oriente Médio e na
Europa, no final dos anos 80. Re-
ligiosos islâmicos julgaram a
obra ofensiva ao profeta Mao-
mé.

Em 14 de fevereiro de 1989, o
aiatolá Ruhollah Khomeini de-
clarou o livro uma “blasfêmia
contra o Islã”, condenou o autor

à morte e incitou muçulmanos a
executarem a sentença. Rushdie
vive há anos sob proteção e até
hoje recebe ameaças.

O papa Bento XVI também
provocou a ira dos muçulmanos
ao criticar o uso da violência pa-
ra impor uma religião e lembrar
as palavras de um imperador do
século 14, que qualificou de “de-
sumano” o método dos seguido-
res de Maomé de “difundir a fé
por meio da espada”.

Manifestações contra o pontí-
fice espalharam-se por países co-
mo Indonésia, Egito, Turquia e
Líbano. No Iraque, um boneco
do papa foi queimado. Em Gaza,
cerca de 2 mil protestaram.

Entre os atos considerados
mais ofensivos pelos fiéis do Al-
corão – e, talvez, o que tenha cau-
sado as mais violentas reações

no mundo muçulmano –, estão
as charges de Maomé. Publica-
das pelo jornal dinamarquês Jyl-
lands-Posten, em 2005, e depois
por outras publicações euro-
peias, elas transformaram Afega-
nistão, Somália, Paquistão, Ín-
dia, Egito, Irã, Iraque, Indonésia,
Tailândia, Bósnia, Líbano e Gaza
em palcos de protestos violen-
tos.

Embaixadas da Dinamarca fo-
ram atacadas na Síria, no Líbano
e no Paquistão, onde, em 2008,
um atentado suicida da Al-
Qaeda matou 6 pessoas e feriu
outras 35. Em 2011, o jornal fran-
cês Charlie Hebdo teve sua reda-
ção destruída por um incêndio
criminoso pouco antes de publi-
car as caricaturas do profeta.

Em 2010, o pastor evangélico
Terry Jones queimou o Alcorão

durante um culto. No Afeganis-
tão, 2 mil pessoas saíram às ruas
em protesto, o escritório da
ONU foi atacado e 12 pessoas
morreram. Em fevereiro, solda-
dos da Otan fizeram o mesmo,
provocando violentos protestos
pedindo a saída das tropas es-
trangeiras e prejudicando a deli-
cada relação entre Washington e
Cabul.
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Estopim de revolta, filme insulta profeta Maomé
Em produção de cineasta israelense-americano, agora escondido na Califórnia, fundador do Islã é retratado como pedófilo, bissexual e sanguinário

Em Israel, oposição
ataca Netanyahu
por crítica a Obama

Ofensas ao Islã
causam protestos
Em 2006, após despertar a ira dos muçulmanos
com discurso, papa teve segurança redobrada

Reação. Embaixador líbio nos EUA, Ali Sulaiman Auiliali (C), condena violência
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Amano. Diretor da AIEA quer inspecionar base militar do Irã

AIEA deve votar hoje
resolução que condena
Teerã por enriquecer
urânio e defende saída
diplomática para crise
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A20.




