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Xavier López
Fundació Solidaritat UB

Jordi Ribó
Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya

Aquesta ja és la segona col·laboració entre la Fundació Solidaritat UB de la Universitat de 
Barcelona i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya, i en vindran més, perquè 
compartim objectius i propostes.

Des del món del treball i el de la cultura, pensem que els conflictes segueixen existint també 
quan no hi son les càmeres de TV ni els grans medias. Volem sortir de la visió anecdòtica de 
les confrontacions armades obertes o en standby, per aprofundir en el debat i donar arguments 
per a la necessària mobilització social en contra de la guerra i per la pau.

Compartim les polítiques que aprofundeixin en la recerca dels elements imprescindibles per 
construir cultura de pau, i volem propiciar, en els centres d’estudi i de treball l’exercici de cercar 
preguntes i respostes. Ens hem centrat en quatre països que conformen avui una de les regions 
més convulses del món: l’Iraq, l’Iran, l’Afganistan i el Pakistan. 

Tenen coses en comú aquests països? Els conflictes armats en aquesta regió responen a causes 
semblants, o bé són temes que no tenen cap relació? Des d’Europa es pot contribuir a la pau 
en la regió? Quin paper han de tenir els organismes internacionals? I sobretot, què hi podem fer 
les Universitats, els sindicats i la resta de la societat a casa nostra?

No oferim solucions màgiques, només llencem el debat i la discussió, però sobre la base i el 
compromís d’arribar a les aules i als centres de treball, perquè tenim clara una cosa: O el conjunt 
de la ciutadania fem nostra la cultura de pau, i per tant, prenem posició contra les guerres, o 
els de sempre justificaran les agressions, avui en nom de l’anomenada “lluita global contra el 
terrorisme” i demà… bé, demà ja s’inventaran alguna altra excusa per seguir invertint en forces 
destructives, en aparells militars i en nous armaments, suposadament intel·ligents, que faran 
la guerra “neta”.

La lluita per la pau ens necessita a tots i totes.
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A finals de l’any 2007, la Fundació Pau i Solidaritat i la Fundació Solidaritat de la Universitat 
de Barcelona vam publicar el llibre Iran, Iraq, Afganistan i Pakistan: Preguntes i respostes, amb 
la intenció d’ajudar a la societat catalana a trobar elements d’anàlisi crítica i a incrementar 
la seva presa de consciència al voltant de la situació a quatre països claus per a l’estabilitat 
mundial: l’Iran, l’Iraq, l’Afganistan i el Pakistan. 

Aquests, són uns Estats que ocupen una de les regions del món més importants a nivell geopolític, 
degut en gran part als recursos energètics, a l’equilibri de poders entre les diferents potències 
militars mundials, i a la qüestió del terrorisme internacional. Però també, aquesta és una regió 
vital per a temes transversals tan importants com podria ser el control del comerç mundial 
d’opiacis procedents de l’Afganistan, la situació dels Drets Humans de les dones, o l’estat total 
de desestructuració social i de complerta ruptura dels llaços comunitaris que es viu a l’Iraq.

Iran, Iraq, Afganistan i Pakistan: Preguntes i respostes, va ser fruit d’un treball de recopilació 
i anàlisi d’articles de premsa internacional durant els últims sis anys, que formen part del 
gran fons documental de ApritiSesamo!, una llista de distribució a Internet creada l’octubre 
del 2002, i des de llavors dirigida per Michelguglielmo Torri, professor d’Història Moderna i 
Contemporània d’Àsia a la Universitat dels Estudis de Torí, amb l’objectiu d’afavorir un debat 
no superficial sobre l’Orient Mitjà i el Món Islàmic. 

Un any després, podem afirmar que, tant la distribució com l’acceptació del llibre per part de 
la ciutadania en general, han estat excel·lents i, continuant amb la nostra ferma voluntat de 
participar en el procés de construcció de pau a través d’accions que, segons el nostre parer, 
servissin per contribuir a promoure i fomentar el debat i la reflexió conjunta entre la societat civil i 
sobre la necessitat d’un desenvolupament social i econòmic equitatiu dels pobles com a condició 
necessària per la pau, vam decidir portar a terme una reedició actualitzada del llibre.

En aquesta segona edició, hem aprofitat per posar al dia tots els indicadors de les dades dels 
països que apareixen a les taules, hem inclòs articles nous als apartats de preguntes i respostes 
que serviran per comprendre millor la situació que viu cada país que tractem i hem actualitzat 
les cronologies.

I, seguint el disseny del llibre anterior, en aquesta reedició apareixen introduccions històriques, 
anàlisis dels articles de premsa en un apartat de preguntes i respostes (que hem considerat 
oportú per satisfer l’exigència d’ésser pràctics en la consulta i de fàcil aproximació al públic 
objectiu), cronologies històriques per als quatre països, una molt complerta bibliografia, i una 
àmplia varietat de taules amb dades significatives relatives a economia, societat o medi ambient, 
entre d’altres. 

També gràficament hem dedicat molta atenció a la imatge per tal de proposar un producte 
atractiu des de tots els punts de vista, amb revisió i actualització de fotografies inclosa.

En conclusió, presentem un material molt interessant i posat al dia que confiem sigui del vostre 
grat, i estem segurs que servirà per oferir al lector una nova visió més crítica i reflexiva sobre 
una de les regions més calentes, estratègiques i importants al món.

Michela Albarello   
Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya

Toni Jiménez Luque
Fundació Solidaritat UB
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BReu INTRoduccIó 
hISTòRIcA de l’IRAN

Pel territori que conforma avui l'Iran han passat 
imperis històrics com el dels medes, els babilo-
nis o, el més conegut, el persa. En el segle IV a.C., 
Alexandre Magne va envair Pèrsia després de con-
querir la major part de Grècia, Egipte, Turquia i 
l'Iraq, però amb la seva mort, l'any 323 a.C, l'imperi 
es va dividir en tres dinasties enfrontades. 

Així, aprofitant aquesta divisió, els àrabs van envair 
la regió l'any 637 i van convertir la majoria de la 
població a l'Islam. Posteriorment, van ser derrotats 
per una dinastia turca el 1050 que, a la vegada, va 
ser esborrada del mapa pels famosos mongols de 
Gengis Khan a principis del s.XIII.

No obstant això, els mongols no s'establiren per 
gaire temps a la regió i, després d'un període buit 
de poder, va aparèixer la dinastia sefèvida (1502-
1722) que va construir un dels imperis perses més 
gloriosos. Va ser durant aquesta dinastia quan es 
va abraçar el xiïsme.

Ja durant el s.XIX, Pèrsia va haver de lluitar en 
diverses guerres contra la Rússia imperial i con-
tra l'Imperi Britànic que li van suposar perdre 
pràcticament la meitat del seu territori. D'aquesta 
manera, en el s.XX l'Iran va modernitzar-se en un 
intent d'enfortir-se contra les amenaces constants 
de Rússia i la Gran Bretanya i, a arrel del cop d'es-
tat que va protagonitzar Reza Khan el 1921, es va 
iniciar un acostament cap a Alemanya, fet que, en 
iniciar-se la II Guerra Mundial, va alarmar a russos 
i britànics que van optar per envair el país el 1941.

Reza va haver d'exiliar-se a Sud-àfrica el 1941, i va 
ser substituït pel seu fill Muhamad. Un cop acabat 
el conflicte, els EEUU van convèncer als soviètics 
per a que abandonessin la zona i el jove sha va re-
cuperar el poder absolut i es va alinear amb ferme-
sa a Occident. 

Durant els trenta anys següents va anar creixent la 
resistència contra Muhamad Reza i el seu règim 
de repressió i modernització. Les reaccions del go-
vern eren cada cop més desesperades i brutals, el 
recolzament dels EEUU va començar a minvar i 
finalment el sha va fugir el 16 de gener de 1979. Al 

cap d'unes setmanes, el líder de l'oposició, l'aiatol·-
là Khomeini, va retornar de l'exili venerat per mi-
lions de persones i va crear una república islàmica 
dominada pel clergat. Va ser enmig d'aquesta in-
estable situació a la regió que, des de l'Iraq, Sadam 
Hussain va veure l'oportunitat de consolidar el seu 
poder al seu país, de convertir-se en el nou home 
fort del Golf amb el suport dels EEUU i la Unió 
Soviètica.

El 21 de setembre de 1980 va començar la guerra 
Iraq - Iran que va finalitzar el 20 d'agost de 1988 
amb el resultat d'un milió de morts, cap avança-
ment territorial i pràcticament la destrucció de 
l'economia d'ambdós països.

Poc temps després de l'acabament del conflicte, el 
4 de juny de 1989 va morir Khomeini, que va ser 
substituït per Hashemi Rafsanjani. A la vegada, 
l'anterior mandatari, l'aiatol·là Alí Khamenei, va 
ocupar el lloc de Khomeini com a líder suprem. 

Per la seva banda, els EEUU van imposar un em-
bargament comercial a l'Iran, al·legant que finan-
çava els grups terroristes de la regió i fomentava 
la desestabilització del procés de pau al Pròxim 
Orient, però amb les eleccions de 1997 (on es 
va imposar per majoria un president moderat, 
Mohamed Khatami) molts van alimentar l'espe-
rança d'una millora en les relacions amb la resta 
de nacions. Aquesta reelecció va animar els refor-
mistes iranians, però el poder reial seguia estant en 
mans del clergat islàmic, tot i el descontentament 
dels reformistes i la pressió internacional. A les 
eleccions del 2004, els conservadors van aconse-
guir el control del parlament en un procés marcat 
per la polèmica: el Consell dels Guardians, molt 
radical, va desqualificar molts candidats de taran-
nà reformista abans de la votació. 

Al 2003, l'Iran va patir les pressions de l'Agència 
Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA) pel seu 
programa d'energia nuclear. Les inspeccions de 
l'AIEA que van donar-se aquell any no van trobar 
proves que l'Iran tingués un programa d'armament 
nuclear. 

Malgrat això, l'Iran va ser obligat a informar l'AIEA 
sobre la seva importació d'urani des de la Xina i 
el consegüent ús d'aquest material en activitats 
de conversió i enriquiment d'urani. També va ser 
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obligat informar l'AIEA d'experiments amb la se-
paració de plutoni. (Una àmplia llista de violacions 
específiques al TPN per part de l'Iran està inclosa 
en l'informe de novembre de 2004 de l'AIEA sobre 
el programa nuclear iranià).

El 14 de novembre del 2004, el cap negociador ira-
nià va anunciar una suspensió voluntària i temporal 
del programa iranià d'enriquiment a conseqüència 
de la pressió del Regne Unit, França i Alemanya, 
que actuaven en nom de la Unió Europea. El 24 de 
novembre l'Iran va intentar renegociar els termes 
del seu acord amb la UE per excloure uns equips, i 
d'aquesta manera utilitzar-los en treballs d'investi-
gació. Aquesta sol·licitud va ser abandonada quatre 
dies més tard.

Els dies 8 i 10 d'agost del 2005, el govern iranià va 
reiniciar la seva conversió d'urani, només cinc dies 
després de l'elecció de Mahmud Ahmadineyad 
com a president, suposadament mentre seguia vi-
gent la suspensió d'activitats d'enriquiment. Això 
va motivar la Unió Europea a pressionar a l'AIEA 
per a que portessin el cas del programa nuclear de 
l'Iran davant el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides, el 19 de setembre del 2005.

BReu INTRoduccIó 
hISTòRIcA de l’IRAQ

Aquest territori, situat a les ribes dels rius Tigris 
i Eufrates (equivalent a l'antiga Mesopotàmia), té 
una llarga història política i ha estat habitat per 
diferents pobles: sumeris, babilonis, assiris, perses, 
etc. fins que al s.VII va ser envaït pels àrabs. 

La presència dels àrabs va comportar la introduc-
ció de l'Islam al territori, hi comença l'any 637 però 
es conforma de forma definitiva l'any 749, quan 
Bagdad es va convertir en la capital del califat is-
làmic. L'any 1534 el territori va ser conquerit per 
l'Imperi Otomà, i aquesta dominació durarà fins 
al principi del s. XX. És en aquest moment quan 
comença la història moderna de l'Iraq, en la darre-
ra fase de la dominació de l'Imperi Otomà, durant 
el s. XIX. A finals d'aquest segle, la Gran Bretanya 
i Alemanya eren rivals en el desenvolupament 
comercial de Mesopotàmia, però després de la 

derrota dels otomans i dels alemanys a la I Guerra 
Mundial, el país va passar a estar sota mandat bri-
tànic (1920). L'interès dels britànics per aquesta 
zona era doble, per una banda, l'explotació del 
petroli i, per l'altra, la construcció d'una línia de 
ferrocarril des d'Europa, passant per Turquia cap 
al Golf Pèrsic. Aquesta línia havia de permetre el 
comerç directe amb l'Índia sense haver de donar 
tota la volta a Àfrica. 

Al 1932 va finalitzar el mandat britànic i l'Iraq va 
accedir a la independència de la mà de Londres. 
No obstant això, els britànics van mantenir un fort 
tutelatge sobre el país: bases militars, llibertat de 
trànsit per a les seves tropes i capacitat per influir 
en les decisions d'una monarquia que ells mateixos 
havien instaurat uns anys abans (1921). 

Entre el 1932 i el 1958 es van succeir diverses in-
surreccions, cops d'estat i rebel·lions de minories 
(els kurds -en agitació permanent-, els assiris, els 
xiïtes) totes aquestes sufocades per l'Exèrcit, que 
cada cop agafarà més protagonisme. 

El 14 de juliol del 1958, un cop d'estat portat a 
terme per oficials nacionalistes i d'esquerres, que 
comptaven amb un ampli suport popular, va posar 
fi a la monarquia, va executar el rei Faisal II, i al 
príncep, i va establir la República. El cop d'estat va 
estar liderat per dos blocs, un de nacionalista i un 
d'esquerres. El bloc nacionalista estava conformat 
per Baas i pel suport dels musulmans sunnites. Per 
altra banda, el bloc d'esquerres era impulsat pels 
comunistes (amb suport dels xiïtes) i per impor-
tants minories nacionals com els kurds. 

Al cap de 5 anys, el febrer del 1963, va triomfar 
un cop d'estat d'orientació baasista i, després d'una 
sèrie d'enfrontaments interns entre baasistes i uni-
onistes (nasseristes pro Egipte), es va imposar una 
visió nasserista que va fracassar amb la desfeta 
del 1967 a la Guerra dels Sis Dies. La derrota de 
Nàsser va posar en una situació difícil els unionis-
tes (nasseristes) iraquians, i això ho van aprofitar 
els baasistes. 

Entre el 17 i el 30 de juliol del 1968, un nou cop 
d'estat va donar el poder al Baas, que va iniciar un 
acostament a la URSS, al mateix temps que van 
augmentar les relacions comercials amb occident 
(França, Japó, Gran Bretanya, l'antiga RFA, i fins 
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i tot amb els EUA). Aquesta estabilitat política es 
va reforçar amb l'augment de les rendes del petroli 
(gràcies a l'alça dels preus del petroli des de 1973 i 
a la nacionalització de l'IPC), que va permetre un 
notable desenvolupament econòmic i una millora 
molt considerable del nivell de vida mitjà del país. 

Al juliol de 1979, el president Ahmad Hassan al-
Bark va presentar la seva dimissió, moment en què 
Sadam Hussain es converteix en l'home fort de la 
República d'Iraq i va començar un procés de con-
centració de poder que va durar fins al seu ender-
rocament per part dels EUA l'any 2003. 

Hussain va arribar al poder en un moment molt 
crític per a l'Orient Mitjà amb el triomf a l'Iran de 
la revolució islàmica capitanejada per l'aiatol·là 
Khomeini que criticava tant el sistema capitalista 
com al comunista. Així enmig d'aquesta inestable 
situació, Sadam Hussain va veure l'oportunitat de 
consolidar el seu poder a l'Iraq i convertir-se en el 
nou home fort del Golf amb el suport dels EEUU 
i la Unió Soviètica.

El 21 de setembre del 1980 va començar la guerra 
Iraq - Iran que va finalitzar el 20 d'agost del 1988 
amb el resultat d'un milió de morts, cap avançament 
territorial i pràcticament la destrucció de l'econo-
mia d'ambdós països. Tot i el desastre humanitari i 
econòmic que va comportar l'enfrontament armat, 
aquesta guerra va servir a Sadam Hussain per com-
plir molts dels seus objectius. En primer lloc va ac-
centuar l'hegemonia del partit Baas, i sobretot la 
de la seva figura, ara anomenat el Rais (president) 
combatent. En segon lloc, va fer efectiva l'aproxi-
mació d'Iraq a Occident i a les monarquies del Golf 
ja que, tot i el desastre, havia frenat l'expansió de la 
revolució islàmica de Khomeini. 

Passada la guerra, l'estat d'Iraq estava en una situ-
ació de ruïna tècnica. Als costos de la guerra es va 
afegir una disminució dramàtica dels rendiments 
del petroli, ja que durant aquells anys el preu del 
cru va experimentar una baixada considerable 
(va arribar a 15 $ per barril). Al 1990, el règim de 
Sadam Hussain va pensar que era el moment de 
passar factura a aquells que indirectament s'havien 
beneficiat del seu esforç militar a la guerra contra 
l'Iran. Aquesta factura va consistir en dues peti-
cions: primer, demanar als països productors una 
reducció de la producció de petroli per tal de fer 

pujar el preu del barril (de 15 $ a 25 $ per barril), 
i així donar sortida a la catastròfica situació finan-
cera d'Iraq; en segon lloc, va demanar a les monar-
quies del Golf la condonació del deute de guerra 
(60.000 milions de dòlars). Però Sadam Hussain va 
anar més enllà. Va amenaçar de tornar a reclamar 
la sobirania sobre el Kuwait, és a dir, no reconèixer 
la seva independència de 1961 i annexionar-se el 
territori si no es portaven a terme les seves peti-
cions (l'annexió de Kuwait proporcionaria a l'Iraq 
una sortida directa i viable al mar, que li permetria 
exportar el seu petroli sense haver de pagar per a la 
utilització dels oleoductes dels països veïns). 

Les negociacions van començar el mes de juliol 
de 1990, però aquestes van fracassar. La resposta 
a aquesta amenaça per part del països productors i 
les monarquies del Golf va ser la següent: l'actitud 
dels països productors de petroli va ser totalment 
contrària a la petició de Sadam Hussain. Tots ells 
van augmentar la producció de cru (especialment 
Kuwait), la qual cosa va perjudicar greument l'eco-
nomia de l'Iraq. El dia 1 d'agost va tenir lloc una re-
unió entre l'Iraq i Kuwait a Jidda (Aràbia Saudita). 
La reunió no va solucionar res, i es van tornar a 
citar a Bagdad al dia següent (2 d'agost). Però ja 
no hi hauria temps per a res, Sadam Hussain va 
decidir complir la seva amenaça. 

La matinada del 2 d'agost de 1990, l'exèrcit iraquià 
envaïa l'Emirat de Kuwait i s'iniciava la guerra del 
Golf. 

El 29 de novembre de 1990, el Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides aprovava la Resolució 678. 
Aquesta Resolució autoritzava (sempre dins de 
les disposicions del capítol VII de la Carta de les 
NNUU) als països membres a fer servir els “mitjans 
necessaris” per fer complir a l'Iraq les resolucions 
del Consell de Seguretat que obligaven les tropes 
iraquianes a retirar-se del territori de Kuwait. A 
més a més, aquesta Resolució donava un termi-
ni al règim iraquià. Aquesta retirada havia de ser 
efectiva abans del 15 de gener del 1991. Aquesta 
Resolució autoritzava, passat aquest termini, a la 
utilització de qualsevol mitjà i, evidentment, això 
incloïa l'ús de la força. 

Va arribar el dia 15 de gener i l'Iraq no s'havia 
retirat de Kuwait. La resposta de la coalició in-
ternacional de 32 països (en la qual participaven 
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diversos països àrabs) només va trigar dos dies. La 
matinada del 17 de gener de 1991 (3.00 a. m. hora 
d'Iraq) queien les primeres bombes sobre Bagdad. 
L'operació de càstig va durar sis setmanes i va tenir 
conseqüències dramàtiques per a l'Iraq i per al seu 
poble. Es calcula que durant aquelles sis setmanes 
(106.000 sortides aèries) es van llançar sobre l'Iraq 
140.000 tones de bombes (l'equivalent a set vegades 
la bomba d'Hiroshima). La infraestructura iraqui-
ana va quedar seriosament afectada. Es van destru-
ir ponts, carreteres, fàbriques, infraestructures de 
la indústria petrolera i es van interrompre serveis 
com l'electricitat, el telèfon i l'aigua. 

El 28 de febrer de 1991 l'Iraq es va rendir i va ac-
ceptar les condicions imposades per les Nacions 
Unides. Al final del conflicte, la coalició internaci-
onal va informar de la pèrdua de 378 soldats i uns 
1.000 ferits. Per l'altra banda, els iraquians es van 
emportar la pitjor part ja que les seves baixes van 
oscil·lar entre 25.000 i 75.000 morts.

Un cop finalitzat el conflicte, les Nacions Unides 
van imposar un dur embargament a l'Iraq que va 
produir greus trastorns socials en el país i, a partir 
del 2002, el govern dels EEUU va començar a acu-
sar a Sadam Hussain de mantenir vincles amb Al-
Qaeda i de posseir armes de destrucció massiva.

D'aquesta manera, i tot i que aquestes acusacions 
mai van ser sustentades degudament, es va llançar 
un atac seguit d'una invasió del país a comença-
ments del 2003 que continua avui en dia. Durant 
aquesta nova guerra, el president Sadam Hussain 
va ser capturat, jutjat i executat a la forca, acusat de 
crims de guerra el desembre del 2006.

BReu INTRoduccIó hISTòRIcA 
de l’AFGANISTAN

El territori de l'actual Afganistan va formar part 
d'imperis com el Persa o el dels Estats Hel·lenístics 
al llarg de la seva història. Després, el país va abra-
çar el budisme com a religió, però a mitjans del 
s.VII seria islamitzat pels àrabs.
La moderna nació afgana té el seu origen en el 
s.XVIII quan Ahmad Sha Durrani va aconseguir 
unificar totes les tribus el 1747 i va combatre a per-

ses i indis aconseguint establir una monarquia que 
va regnar fins el 1973.

Durant el s.XIX el país va ser atacat pels perses aju-
dats per Rússia, que buscaven la seva expansió cap 
a l'oceà Índic. La Gran Bretanya, per evitar-ho, va 
enviar tropes, va restablir la situació i va anomenar 
a governants que simpatitzessin amb la seva causa. 
No obstant això, les tribus afganeses mai van ac-
ceptar la presència anglesa i van lluitar contra els 
invasors. Després de diversos enfrontaments bèl-
lics (1839-42, 1878-80), els afganesos van aconse-
guir recuperar la seva soberania nacional el 1921 
després d'una nova guerra anglo-afganesa.

És en aquell moment quan al país es va instal·lar 
una monarquia que va suposar el període de major 
estabilitat per a l'Afganistan amb el rei Zahir Shah. 
Però el 1973, la institució va ser derrocada mitjan-
çant un cop d'estat i es va proclamar la república. 
Cinc anys més tard es va instaurar un govern co-
munista que va haver de fer front a una guerrilla is-
làmica (muhayin) que comptava amb el suport dels 
EEUU, i que va provocar la intervenció de la Unió 
Soviètica el 1979. D'aquesta manera, l'Afganistan 
entrava en l'òrbita de la situació de Guerra Freda 
que es vivia al planeta. 

El 1986 la CIA, en col·laboració amb el Pakistan i 
l'Aràbia Saudita, va reclutar radicals islàmics de tot 
el món per unir-se a la batalla dels muhayin contra 
els soviètics. Bin Laden hi va va participar.

Entre 1986 i 1989 es va produir la retirada de l'exèr-
cit soviètic, tot i que aquesta acció no va suposar 
la fi de la confrontació, ja que va començar una 
guerra civil entre les faccions muhayin. 

L'abril de 1992 el president Mohamed Najibulà va 
abandonar el poder i, el setembre del mateix any, es 
va formar un govern de coalició entre les faccions 
guerrilleres. 

El 1995, el sorgiment del grup armat taliban 
(“estudiosos de l'Alcorà ” en persa), en el sud 
d'Afganistan, va modificar el curs de la guerra. 
Aquests guerrillers, formats al Pakistan, tenien per 
objectiu crear un govern islàmic unit a l'Afganistan. 
Des de la seva proclamació, els principals líders 
conformaven una “aliança integrista-comunista”, 
que atemptava contra l'Islam.
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El Pakistan, l'Aràbia Saudita i els EEUU van recol-
zar la intervenció de l'exèrcit taliban. El setembre de 
1996 va caure en les seves mans Kabul, alhora que 
el govern es dirigia al nord del país. Mohammed 
Omar Akhunzada (Mul·là Omar) va ser elegit 
l'abril de 1996 com a “Comandant dels creients” 
(amir ol momumin) als territoris dels taliban. El 
juny de 1997 es va formar el Front Islàmic Nacional 
Unit per a la Salvació d'Afganistan, més conegut 
com Aliança del Nord (AN) o Front Únic.

Un cop en possessió de Kabul, seguint les seves 
normatives de governar d'acord amb la seva inter-
pretació de l'Alcorà, els taliban van eradicar a les 
dones de l'esfera pública, eliminant-les del sistema 
educatiu. Al mateix temps, es va prohibir la músi-
ca i el cant (exceptuant els himnes religiosos), les 
sales de cinema i teatre, i l'alcohol, declarant-los 

“no islàmics”. Per a finals de 2000, l'exèrcit taliban 
controlava més del 95% del territori afganès.

El 2001, després dels atemptats de l'onze de setem-
bre als EEUU, una coalició internacional va derro-
car el règim talibà que va ser acusat de protegir els 
camps d'entrenament de terroristes d'Al-Qaeda, i 
de no voler lliurar a la justícia el terrorista Ossama 
bin Laden. Posteriorment, el Consell de Seguretat 
de Nacions Unides va autoritzar la creació d'una 
força composta per tropes de l'OTAN, que està en-
carregada d'assistir el govern del president Hamid 
Karzai, a establir la direcció d'autoritat de la nació.

Ja el 2004 es va ratificar una nova constitució per al 
país, i el 2005 es van produir les primeres eleccions 
lliures des de 1973 que van servir per establir la 
composició de la nova Assemblea Nacional amb 
un nombre molt elevat de dones.

Avui en dia, ni els esforços de l'OTAN, ni les tími-
des accions del govern de Karzai, han aconseguit 
estabilitzar el país, que es troba immers des del 
començament de la invasió per part de la coali-
ció liderada pels EEUU en una situació de guer-
ra constant. A més, tot i que el país està intentant 
dirigir els seus esforços cap a la reconstrucció i la 
recuperació econòmica, s'està fracassant en la llui-
ta contra la pobresa, la manca d'infraestructures, la 
gran quantitat de mines antipersona que hi ha per 
tot el territori, i els cultius massius i el tràfic d'opi. 

Quant a la situació política del país, aquesta és molt 

complexa, ja que en molts aspectes, l'Afganistan és 
tan sols un Estat nominalment. El president Karzai 
governa la capital i no gaire més de la resta del país, 
que continua sent molt inestable amb uns talibans 
que s'estan estenent per tot el país cada cop amb 
més força, i una sèrie de senyors de la guerra locals 
que busquen mantenir i incrementar els seu poder.

BReu INTRoduccIó 
hISTòRIcA del PAKISTAN

Al 1947 els britànics van decidir abandonar la co-
lònia de l'Índia però abans van optar per dividir-
la en dos Estats en funció de la demografia pròpia 
de cada província: per un costat les províncies 
amb predomini de la religió musulmana forma-
rien Pakistan (occidental i oriental), i per l'altre, 
les no musulmanes donarien origen a l'Índia. Així, 
des del 1947 parlaríem d'un Pakistan format per 
Pakistan de l'Oest i Pakistan de l'Est, que duraria 
fins el 1971, any en què la part oriental s'indepen-
ditzaria i esdevindria l'actual Bangladesh.

La història política pakistanesa es troba dividida 
en períodes alternants de dictadures militars i go-
verns democràtics. Tot i la creació de la constitu-
ció i la declaració de la república islàmica al 1956, 
l'exèrcit va prendre el control del govern al 1958 i 
el va mantenir fins que, després de la guerra indo-
pakistanesa del 1971, s'hi va instal·lar un govern 
civil. No obstant això, a finals de la dècada dels 70, 
tornaria a interrompre's quan, acusat de perme-
tre l'assassinat d'un adversari polític, Zulfiqar Ali 
Bhutto -aleshores primer ministre- va ser execu-
tat públicament i s'instauraria una nova dictadura 
militar.

Durant la dècada dels 80, el Pakistan va rebre ajut 
de diferents països occidentals i de l'Orient Mitjà 
per fer front a l'amenaça que suposava la invasió 
soviètica d'Afganistan, fet que va servir per legiti-
mar la dictadura de Muhammad Zia ul-Haq fins 
que va morir al 1988, any en què, un altre cop, un 
govern electe va tornar al Pakistan amb l'elecció de 
Benazir Bhutto. 

Així, des del 1988 fins el 1998, Pakistan va estar 
governat per un govern civil, liderat alternadament 
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per Benazir Bhutto i Nawaz Sharif, ambdós elegits 
en dues ocasions i a la vegada desposseïts dels seus 
càrrecs acusats de corrupció.

Durant les eleccions que van retornar el poder a 
Sharif com a primer ministre al 1997, el seu partit 
va rebre una gran majoria de vots, obtenint sufi-
cients escons en el parlament com per canviar la 
constitució, fet que Sharif va utilitzar per modificar 
els balanços i verificacions formals que limitaven el 
poder del primer ministre. A més, el creixent au-
toritarisme i l'estesa corrupció del seu govern van 
crear un fort rebuig entre la població, i a l'octubre 
del 1999, el general Pervez Musharraf (a càrrec de 
les operacions militars a Catxemira i destituït per 
Sharif) va donar un cop d'Estat i va empresonar el 
mandatari acusant-lo de segrest, terrorisme i intent 
d'homicidi. El Pakistan va passar a ser el primer 
país amb poder nuclear governat per militars. 

El 10 de desembre de 1999, Sharif va obtenir el per-
dó presidencial i es va exiliar a l'Aràbia Saudita, a 
canvi de no tornar al Pakistan abans de 10 anys i 
de renunciar a la seva fortuna personal i, durant 21 
anys, a la política. 

A finals de desembre es va realitzar la primera fase 
de les eleccions locals a 18 dels 106 districtes del 
país. Els analistes van advertir un canvi de domini 
en l'escena electoral, que passava dels partits polí-
tics a les famílies feudals locals. 

Ja al març del 2000 s'havia celebrat la segona fase de 
les eleccions locals a 20 districtes, i la pressió aug-
mentava sobre el cap de l'executiu per a què establís 
un calendari clar per a la tornada de la democràcia. 
Al mateix temps, la policia va detenir a més de dos 
mil activistes de l'Aliança per a la Restauració de 
la Democràcia i a 22 dels seus líders. 

Musharraf va assumir la direcció de l'Estat i va ser 
anomenat president del Pakistan al juny del 2001, 
anunciant que conservaria les seves funcions com 
a cap de l'executiu i seguiria essent el comandant 
de l'Estat major de l'exèrcit. A l'octubre Musharraf 
va anunciar que prolongava el seu mandat indefi-
nidament com a cap suprem de l'exèrcit. 

Amb els atemptats terroristes de l'onze de setembre 
del 2001 a Nova York i a Washington, els EEUU 
van anunciar l'aixecament de les sancions econò-
miques i militars imposades a l'Índia i el Pakistan 

com a conseqüència de les proves nuclears del 
1998. La mesura va ser motivada pel recolzament 
de Musharraf a l'operació militar de Washington 
contra el règim islamista talibà a l'Afganistan, aliat 
de la xarxa terrorista Al-Qaeda. Anys abans, quan 
els talibans lluitaven per imposar el seu domini a 
l'Afganistan, havien rebut el recolzament militar, 
econòmic i ideològic del Pakistan. 

Els bombardejos nord-americans sobre l'Afganistan 
van provocar àmplies protestes dels grups isla-
mistes pakistanesos i, preveient aquesta situació, 
Musharraf havia fet alguns canvis en l'exèrcit poc 
abans de que comencés la incursió aèria en el país 
veí, retirant a alguns generals pro islamistes de càr-
recs estratègics. 

En aquest context, forces de l'oposició van acusar a 
Musharraf de perpetuar la seva dictadura, després 
que aquest s'autoatribuís nous poders, entre ells el 
dret de dissoldre un Parlament electe democràti-
cament. Per a les eleccions de l'octubre del 2002, 
el govern va imposar restriccions i va proscriure a 
importants líders, inclosos Nawaz Sharif i Benazir 
Bhutto. El Partit del Poble del Pakistan (PPP), que 
recolzava als militars, va obtenir una lleu majoria; 
no obstant això, el resultat més notori va ser el crei-
xement (que els faria claus en qualsevol coalició de 
govern) dels partits islamistes, sobretot a les zones 
frontereres amb l'Afganistan. 

Al novembre del 2002, l'Assemblea Nacional va no-
menar a Zafarullah Jamali (proper a Musharraf) 
com a Primer Ministre, i a les eleccions al senat del 
febrer del 2003 (última etapa de la transició a la de-
mocràcia, segons el president) va tornar a guanyar 
el partit del govern. 

Ja al desembre del 2004, Musharraf va anunciar 
que seguiria essent cap de l'exèrcit, tot i que havia 
promès abandonar el càrrec i instaurar un govern 
civil, promesa que tornaria a incomplir al 2007, 
després de guanyar les eleccions. 

A finals del 2007, la ex primera ministra Benazir 
Bhutto va retornar al país després de diversos anys 
a l'exili, amb l'esperança d'un retorn gradual a la 
democràcia. No obstant això, el 3 de novembre es 
va produir un “autocop” d'estat, acabant amb les 
promeses d'obertura i iniciant una nova dictadura 
militar amb Musharraf al capdavant.
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Any IRAN IRAQ AFGANISTAN PAKISTAN

I Índex de desenvolupament humà
esperança de vida en néixer (anys) 2005 70,2 57,7 42,9 64,6

taxa d’alfabetització d’adults (%) 1995-05 82,4 74,1 28,0 49,9

taxa bruta de matriculació combinada: primària, secundària i terciària (%) 2005 72,8 59,6 42,8 40,0

PIB per habitant ($PPA) 2005 7.968 • • 2.370

Índex de Desenvolupament Humà (IDH) 2005 0,8 • • 0,6

Posició en el rànquing del IDH 2005 94 • • 136

II Població: estructura i tendències
Població estimada (milions d’habitants) 2007 71,2 29,0 27,1 167,0

Població estimada per al 2010 (milions d’habitants) 79,4 34,9 35,6 190,0

taxa de natalitat bruta per 1000 habitants 2008 18,0 30,0 46,0 27,0

taxa de mortalitat bruta per 1000 habitants 2008 6,0 5,0 19,0 8,0

taxa anual de creixement demogràfic (%) 2005-15 1,3 2,2 3,5 1,9

Grups d’edat de la població (%) (%) 

de 0 a 14 anys – 2008 22,0 39,2 44,6 36,0

de 15 a 65 anys – 2008 72,0 57,9 53,0 59,0

+ de 65 anys – 2008 5,0 3,0 2,4 4,3

III Nutrició i seguretat alimentàries
Disponibilitat mitjana diària de calories per habitant 2003 3.096 • • 2.316

Disponibilitat mitjana diària de calories per habitant (d’origen animal) 2003 293 • • 453

Importacions d’aliments (en % del total d’importacions) 2005 7,9 • • 10,6

Importació de cereals (en milers de tm) 2004 3.985 3.507 787 112

Índex de producció d’aliments per habitant (1999-01=100) 2005 108,1 102,1 104,1 100,5

IV Situació sanitaria
 taxa de mortalitat infantil (per 1000 nascuts vius) 2006 30 37 165 78

taxa de mortalitat de menors de 5 anys (per 1000 nascuts vius) 2006 35 47 257 97

taxa de mortalitat materna (per 100.000 nascuts vius) 2005 140 300 1.800 320

Metges per cada 1000 persones 2005 0,9 0,7 0,2 0,8

Població amb accés a aigua potable (%) 2006 94 77 22 90

Població amb accés a serveis de sanejament (%) 2006 83 76 30 58

Despesa pública en salut (% del PIB) 2005 7,8 4,1 5,2 2,1

V Educació, formació del capital humà i comunicació
Despesa pública en educació com a % del PnB 2002-05 4,7 • • 2,3

taxa de matriculació combinada: primària, secundària i terciària (%)

dones – 2005 73 51 30 34

homes – 2005 73 67 55 45

Investigadors en I+D per 1000 habitants 1990-2005 1.279,0 • • 75,0

Circulació diària de diaris per 1000 habitants 2000 • • • 39,0

Usuaris d’Internet per 1.000 habitants  2005 103,0 1,0 10,0 67,0

Receptors de televisió per 1000 habitants 2000-2005 174,0 82,2 67,0 81,7

VI Economia: ingrés i distribució
PnB per habitant $   / rang 2006 2.930,0 830,5 318,5 800,0

PIB per habitant $PPA / rang 2005 7.968/94 • • 2.370/136

Participació en l’ingrés del 40% de famílies més pobres (%) 2006 6,5 • • 9,1

Relació entre els ingressos del 20% més ric i el 20% més pobre 1990-2003 9,7 • • 4,3

Impostos recaptats pel Govern central (com a % del PIB) 2004 6,0 • 3,5 10,5

Índex de preus al consum (% de creixement mitjà anual) 2004-05 13,4 • • 9,1

VII Economia: ocupació i estalvi
Població activa en % de la població 2006 41,0 • • 36,0

Dones en la població activa (%) 2006 34,3 • • 27,3

Distribució sectorial de la població activa (%)

Agricultura – 1996-2005 25,0 • • 42,0

Indústria – 1996-2005 30,0 • • 21,0

Serveis – 1996-2005 45,0 • • 37,0

estalvi brut (en % del PIB) 2005 41,6 • 23,8 18,4
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Any IRAN IRAQ AFGANISTAN PAKISTAN

VIII Economia: sector extern
exportacions (milions $) 2006 84.315,0 30.528,0 408,0 19.175,0

Importacions (milions $) 2006 53,7 26.262,0 2.582,0 37.919,0

Saldo de compte corrent (milions de dòlars) 2006 • • • -808,0

Inversions estrangeres directes (milions de dòlars) 2006 901,0 • • 4.273,0

Ajut oficial al Desenvolupament (milions de dòlars)

rebuda neta – 2005 104,0 21,7 2,8 1.666,5

lliurada neta – • • • •

Deute extern total (milions de dòlars) 2006 20.113,0 • 1.771,0 35.909,0

Deute extern total com a % del PIB 2005 1,3 • • 2,2

IX Energia: producció i consum
Producció total d’energia (milers de tm equivalent al petroli) 2005 313.208 94.215 77 36.761

transformació d’energia

 Producció electricitat (milions de kilowats/hora) – 2005 170.400 33.530 754 89.820

Producció electricitat mitjançant petroli i gas (%) – 2005 92,7 98,5 • 64,2

Consum d’energia

total (en milers de tm equivalent al petroli) – 2004 155.665 26.821 272 48.580

Per habitant (en milers de tm equivalent al petroli) – 2006 2.582 1.017 12 337

X despeses militars
Despeses militars (% del PIB) 1990 2,9 • • 5,8

Despeses militars (% del PIB) 2006 4,6 7,8 1,5 3,2

Forces armades per cada 1000 habitants 2006 7,8 • • 3,8

Comerç d’armes convencionals (milions de dòlars, preus 1990)

Importacions – 2006 891,0 • • 309,0

exportacions – 2006 9,0 • • 0,0

XI dades mediambientals significatives
emissions de diòxid de carboni 1, (en milers de tm) 2004 433.570 81.651 692 125.669

Àrees boscoses actuals com a % de las àrees boscoses primigènies 1996 3,4 0,0 6,5 5,8

Mitjana anual d’ús de fertilitzants en agricultura (kg per hectàrea de terra cultivable) 2002 75,6 106,1 2,6 133,0

Producció de llenya per a combustible (metres cúbics per habitant) 2004 0,0 • • 0,2

XII Recursos naturals renovables i reutilitzables
Àrea total (milers de hectàrees) 2003 164.820 43.823 65.209 79.610

Superfície de terres (milers d’hectàrees) 2003 163.620 43.737 65.209 77.088

Árees boscoses (milers d’hectàrees) 2005 11,1 822,0 867,0 1,9

Pastos permanents (milers d’hectàrees) 2003 44.000 4.000 30.000 5.000

Recursos hídrics renovables interns (disponibilitat anual per habitant en milers de m3) 2007 1,8 1,1 1,7 0,3

Àrees protegides (milers d’hectàrees) 2006 10,3 • 218,6 3,3

Àrees marítimes (milers de km2)

Plataforma continental – 2000 160,2 1,0 0,0 43,7

Zona econóòmica exclusiva Reivindicada  – 2000 129,7 • • 201,5

XIII Agricultura, ramaderia i pesca
terres conreadisses i cultius permanents (milers d’hectàrees) 2003 18.248,0 6.019,0 8.048,0 20.130,0

terres agrícoles irrigables (milers d’hectàrees) 2003 7.650,0 3.525,0 2.720,0 18.230,0

Població activa en agricultura (% de la població activa total) 2004 24,7 8,3 65,6 45,0

Índex de producció d’aliments per habitant (99-01=100) 2005 108,1 102,8 104,1 100,5

Índex de producció de cereals (kg per hectàrea) 2005 148,4 269,3 183,6 96,1

Rendiment de la producció de cereals (kg per hectàrea) 2006 2.672,0 902,0 1.509,0 2.553,0

Índex de producció pecuària per habitant (99-01=100) 2004 100,1 105,9 85,6 102,2

Pesca marina (mitjana anual en milers de tm) 2005 330,0 5,1 • 309,0

Pesca d’aigua dolça (mitjana anual en milers de tm) 2005 38,1 14,6 1,0 94,6
 

1 Un dels gasos causants de l'efecte hivernacle
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Per què no s’accepten les explicacions de 
l’Iran?
Membres del Consell de Seguretat, especialment 
els EEUU, la Gran Bretanya i França, no creuen 
a l’Iran. Durant 18 anys, l’Iran va amagar el seu 
programa d’enriquiment i la sospita va ser que es-
tava intentant desenvolupar tecnologia per fer una 
bomba en secret.

Aquests països han promès a l’Iran que, en cas 
d’aturar el seu programa d’enriquiment, li oferiran 
ajut per desenvolupar estacions d’energia nuclear.

“Iran nuclear stand-off”. BBC. 25 gener 2007

Podria donar-se un atac militar contra l’Iran?
Els EEUU diuen que volen una solució diplomà-
tica. Un atac contra l’Iran seria molt difícil des del 
punt de vista militar i també seria molt difícil de 
justificar legalment. No obstant això, els EEUU han 
amenaçat de tenir plans per a un possible atac.

Quant a Israel, ha declarat que un Iran amb 
armes nuclears seria una amenaça inacceptable per 
al seu país, però és molt poc probable que Israel 
ataqui l’Iran sense el suport dels EEUU.

“Iran nuclear stand-off”. BBC. 25 gener 2007

Com seria una possible invasió de l’Iran?
Els plans del Pentàgon per envair l’Iran estan can-
viant. Primer es pensava en entrar pel mar (pel golf 
Pèrsic o el golf d’Oman). Ara, les tropes es podri-
en moure per terra, des de l’Afganistan o l’Iraq. 
Unitats de comandament i altres elements, podri-
en ser introduïts a través de les noves bases de les 
repúbliques de l’Àsia Central.

 
 

Iran
PReGuNTeS I ReSPoSTeS

Què està fent l’Iran?
Desenvolupar la tecnologia per enriquir l’urani. 
Això es fa convertint el mineral urani en gas que 
després serà centrifugat per separar les parts més 
riques que poden ser usades com a combustible en 
una estació elèctrica.

“Iran nuclear stand-off”. BBC. 25 gener 2007

Quines són les objeccions a aquest fet?
Aquesta tecnologia també pot ser utilitzada per 
centrifugar el gas de l’urani durant més temps amb 
l’objectiu d’aconseguir un nivell més elevat d’enri-
quiment i aquest urani més enriquit pot ser utilit-
zat com a base per a una bomba nuclear.

“Iran nuclear stand-off”. BBC. 25 gener 2007

Iran està intentant construir una bomba 
atòmica?
Iran diu que no. Diu que simplement exerceix el seu 
dret emparat per un tractat internacional d’armes 
nuclears conegut com el Tractat de No Proliferació 
Nuclear. 

Aquest tractat prohibeix desenvolupar una 
bomba nuclear però permet desenvolupar energia 
nuclear, inclosa la tecnologia necessària per fer 
funcionar estacions elèctriques.

Una fàtua contra les armes nuclears ha estat pro-
mulgada pel líder suprem, l’aiatol·là Khamenei.

“Iran nuclear stand-off”. BBC. 25 gener 2007
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Els principals objectius dels atacs serien destruir 
la capacitat nuclear de l’Iran i així també s’acon-
seguiria trencar l’aura d’invencibilitat de la que 
disposen els mul·làs al país i així podria caure el 
règim com van caure els antics règims comunistes 
de Romania, RDA i la URSS. Rumsfeld i Wolfowitz 
comparteixen aquest pensament.

“The coming wars”. The New Yorker. 24 gener 2005

Seria tècnicament possible aconseguir envair 
l’Iran?
La guerra d’Israel contra Hesbol·là, entesa com un 
assaig de la guerra EEUU-Iran, ha demostrat que 
una victòria en la guerra contra l’Iran és tècnica-
ment impossible, ja que la guerra contra Hesbol·là 
que pretenia destruir la seva infraestructura i, par-
ticularment, les seves xarxes de túnels sota terra i 
el seu arsenal militar construït per experts iranians, 
va fracassar. Així, es pensa que bombardejar l’Iran 
sense tropes terrestres que avancin en la invasió, 
seria un fracàs per destruir l’espina dorsal del país. 
A més, les estructures nuclears soterrades de l’Iran 
seran molt més sofisticades que les d’Hesbol·là.

“Unstoppable Iran?”. Internationale Politik. 28 setembre 2006 

Quines conseqüències a nivell regional i 
internacional tindria un possible atac contra 
l’Iran? 
Un atac contra l’Iran causaria un impacte en el preu 
i la circulació del petroli, degut al fet que l’Iran, 
com a un dels majors actors en el mercat interna-
cional del petroli, manté una carta que pot utilitzar 
per canviar i influenciar en el proveïment i preu 
de l’energia.

Quant a la situació que viu actualment l’Iraq 
s’està demostrant que el model que es vol impo-
sar d’un país democràtic, unificat i que funciona, 
està llunyà d’esdevenir una realitat, ja que el país 
es troba en una situació de guerra sectària i civil. 
Estratègicament, els partits polítics més poderosos 
i pràcticament totes les unitats de l’exèrcit iraquià 
són xiïtes, lleials a l’Iran. De totes maneres, encara 
cooperen amb els EEUU i intenten establir un sis-
tema estable, però molts d’aquests grups podrien 
retirar el seu suport contra els EEUU si la situació 
entre EEUU i l’Iran empitjora. Per tant, declarar 
una guerra contra l’Iran mentre les tropes dels 
EEUU encara es troben a l’Iraq seria un desastre. 

Un altre element que es podria derivar d’una 
teòrica invasió de l’Iran és el de la reacció de les 
comunitats xiïtes arreu del món. A nivells regionals 
i internacionals, s’esperarien agitacions per part de 
grups xiïtes en països amb un gran nombre d’aques-
tes comunitats com el Líban, l’Aràbia Saudita, el 
Bahrain, el Kuwait o, en un menor grau, l’Oman. 
En particular Hesbol·là podria llençar míssils con-
tra objectius a Israel i Hamas i la Jihad islàmica 
podrien augmentar els atacs contra els territoris 
ocupats i Israel, o simplement podrien unir forces 
contra Israel. Recentment, diversos informes han 
parlat de grups suïcides que han estat entrenats a 
l’Iran per portar a terme missions a l’estranger si 
es dóna una confrontació. 

“Unstoppable Iran?”. Internationale Politik. 28 setembre 2006 

Quan podria l’Iran tenir una bomba atòmica?
L’Institut Internacional d’Estudis Estratègics de 
Londres diu en el seu Estudi anual de 2007: “En el 
cas que l’Iran tingui 3000 centrifugadores operant 
sense problemes, s’estima que es necessitin entre 9 
i 11 mesos per produir 25kg d’urani altament en-
riquit, la quantitat mínima per a una arma. Aquest 
dia està previst com a mínim en 2 ó 3 anys.

El cap de l’AIEA, Mohamed ElBaradei va dir el 
24 de maig del 2007 que l’Iran necessitaria entre 3 
i 8 anys per crear una bomba en cas de continuar 
amb el seu programa.

D’altres experts també pensen que pot ser un 
temps molt gran. Norman Dombey, professor emè-
rit de teoria física a la Universitat de Sussex va dir: 
“Probablement són necessaris dos anys per instal-
lar i posar en funcionament les 3000 centrifugado-
res, i dos anys més abans de que puguin enriquir 
suficient urani per a un arma”.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 2 setembre 2007

Quines sancions han estat imposades a l’Iran?
El consell de seguretat ha imposat dues rondes de 
sancions: 

La Resolució 1737 es va dictar al desembre del 
2006. Va ser escrita sota l’article 41 de la Carta de 
les NNUU que permet mesures econòmiques però 
no la força militar. S’obliga tots els membres de les 
NNUU a “preveure el subministrament, venta o 
trasllat de tots els objectes, materials, equipament 
i tecnologia que podrien contribuir a l’enriquiment 
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d’urani i al posterior desenvolupament d’una arma 
nuclear”.

Al març del 2007, el consell va aprovar la reso-
lució 1747 també sota l’article 41. Busca endurir les 
restriccions dels programes nuclears i dels míssils 
iranians, preveient negocis amb el Banc Sepah i 28 
persones concretes i organitzacions, moltes con-
nectades a la Guàrdia Revolucionària. 

D’altra banda, la importació d’armes des 
de l’Iran ha estat prohibida i els estats membres 
han rebut l’ordre de no vendre tampoc sistemes 
militars.

Els EEUU i els seu aliats tenen la intenció d’es-
tablir més sancions contra l’Iran però tant Rússia 
com la Xina no hi estan d’acord.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 2 setembre 2007

Quina és l’actitud de l’Iran?
Sota el Tractat de No Proliferació Nuclear, un país 
té el dret d’enriquir el seu propi combustible per a 
energia nuclear civil, sota la inspecció de l’AIEA. 
L’Iran diu que simplement està fent el que està per-
mès fer i que no pensa fer una bomba nuclear.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 2 setembre 2007

Quin tracte s’ha ofert a l’Iran per frenar el seu 
programa d’enriquiment?
Ajudar a desenvolupar un programa d’energia nu-
clear civil. A l’Iran se li oferirà un reactor d’aigua 
lleugera i el combustible per a aquest serà elabo-
rat a Rússia en col·laboració amb l’Iran. L’oferta 
està inscrita en l’annex II de la resolució 1737 del 
Consell de Seguretat. 

També hi ha altres parts de l’oferta com la 
d’ajudar l’Iran a entrar en la OMC i la possible 
retirada d’algunes sancions dels EEUU en sectors 
de l’aviació, les telecomunicacions i la maquinària 
industrial. 

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 2 setembre 2007

Què és el Tractat de No Proliferació Nuclear?
El NPT és un tractat internacional que marca una 
fita històrica i que té per objectiu evitar la prolife-
ració de les armes nuclears i la tecnologia de l’ar-
mament, fomentar la cooperació en l’ús pacífic de 
l’energia nuclear i promoure l’objectiu d’aconseguir 
el desarmament nuclear, així com el desarmament 
general i complet. Aquest Tractat representa l’únic 

compromís vinculant en un tractat multilateral per 
assolir la fita del desarmament per part dels Estats 
que posseeixen armes nuclears.

Pàgina web de les Nacions Unides  
http://www.un.org/spanish/Depts/dda/treatyindex.html 

Podria l’Iran abandonar el Tractat de No 
Proliferació Nuclear?
Sí. L’article X dóna a un estat membre el dret a de-
clarar que “fets extraordinaris” han “posat en perill 
els interessos suprems de l’Estat”. En aquest cas ha 
d’avisar amb 3 mesos d’antelació per abandonar. De 
fet el parlament iranià ha amenaçat amb forçar el 
seu govern a retirar-se en cas que les diferències no 
siguin resoltes de forma “pacífica”.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 2 setembre 2007

Les potències nuclears tenen l’obligació de 
desfer-se de les seves armes sota el Tractat de 
No Proliferació Nuclear?
L’article VI les commina a “seguir negociacions per 
aconseguir mesures que ajudin a cessar la carrera 
nuclear així com al desarmament nuclear”. Les po-
tències nuclears diuen que ja han fet això reduint 
els seus caps nuclears, però els crítics diuen que re-
alment no han fet res per al desarmament nuclear, 
és més, els EEUU i la Gran Bretanya han trencat 
el tractat transferint tecnologia nuclear d’un país 
a un altre. 

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 2 setembre 2007

No té Israel una bomba nuclear?
Sí, no obstant això, no forma part del Tractat de 
No Proliferació Nuclear, per tant, no està obligat a 
donar explicacions. Tampoc Índia o Pakistan, que 
també han desenvolupat armes nuclears. Corea del 
Nord ha abandonat el tractat i ha anunciat que s’ha 
provist d’armes nuclears. 

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 2 setembre 2007

Quines conseqüències ha tingut la invasió de 
l’Iraq per al govern de Teheran? 
Paradoxalment, l’Iran ha estat el major beneficiat 
per la invasió dels EEUU de l’Iraq, ja que degut a 
que els nord-americans estan fracassant, no tenen 
temps ni forces suficients per enfrontar-se a les am-
bicions nuclears de l’Iran.
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La invasió de l’Iraq per part dels EEUU va ser 
com un regal del cel per a l’Iran: primer perquè els 
americans van fer a l’Iraq el que els iranians no van 
poder fer durant la sagnant i costosa guerra Iran-
Iraq (1980-1988): fer caure al seu enemic número 
u. Segon, la invasió no només ha eliminat el veí 
més agressiu de l’Iran, sinó que a més a més, l’ha 
reemplaçat amb el millor aliat possible: un govern 
xiïta. Gràcies a la guerra, el somni de l’Iran s’ha tor-
nat una realitat en un breu espai de temps. Tercer, 
la antipopular invasió ha servit per augmentar el 
sentiment contra els EEUU al voltant de la regió, 
proporcionant a l’Iran el clima ideal per mobilitzar 
un ampli suport per a la seva política de confronta-
ció amb el govern de Washington. Quart les conse-
qüències dures de la invasió de l’Iraq han apaivagat 
el desig de guerra preventiva contra l’Iran. 

D’aquesta manera, l’Iran és el triomfador dins 
d’aquest caos i confusió que es viu a l’Iraq, però 
els dirigents de Teheran són conscients que la si-
tuació podria canviar ràpidament, i per això estan 
disputant una cursa per esdevenir una potència 
nuclear.

“Unstoppable Iran?”. Internationale Politik. 28 setembre 2006 

Podria la cooperació de l’Iran amb els EEUU 
per a la qüestió d’Iraq, ser un punt d’inflexió 
per solucionar aquesta crisi?
Tot sembla indicar que l’única manera de trobar 
una sortida a aquesta situació és fer el que Bush 
i Rumsfeld han refusat fer: vincular la cooperació 
a l’Iraq a la voluntat de Washington per trobar un 
compromís a la qüestió nuclear. La Casa Blanca va 
negar aquesta possibilitat en el passat en veure una 
victòria còmoda a l’Iraq. Ara, crear aquests lligams 
és necessari per tal d’evitar completes derrotes a 
l’Iraq i també a l’Iran.

Sense l’Iran els EEUU no poden guanyar a 
l’Iraq, i sense lligar l’Iraq a la qüestió nuclear, els 
serveis de Teheran no estaran disponibles. 

“Iran is key to course on Iraq”. Inter Press Service. 9 novembre 2006

Quins són els recursos energètics dels que 
disposa l’Iran?
L’Iran és l’únic país que limita amb les dues con-
ques petroleres i de gas més importants del món: 
el Golf Pèrsic i el Mar Caspi. A més, posseeix im-
portants reserves d’hidrocarburs. Segons la revista 
de referència publicada pel grup petroler britànic 
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BP al juny del 2006, l’Aràbia Saudita compta amb 
les majors reserves del món, xifrades en 264.700 
milions de barrils, equivalents al 22% de les reser-
ves de petroli del món. L’Iran ocupa la segona po-
sició, amb 137.500 milions de barrils, o el 18% de 
les reserves petroleres d’Orient Mitjà i el 11,5% de 
les reserves mundials, per davant d’Iraq (115.000 
milions de barrils, 9,6% de les reserves). 

En el terreny del gas natural, compta amb el 
37% de les reserves d’Orient Mitjà i el 14,9% de les 
reserves del planeta, i se situa en segona posició, 
només per darrere de Rússia. 

És també el primer país d’Orient Mitjà on es 
va descobrir petroli (28 maig 1908), convertint-
se a partir d’aquella data en un gran productor i 
exportador de cru a escala mundial. En el 2005 
va produir 4.049 milions de barrils de petroli al 
dia, o el que és el mateix, el 5,1% del total de la 
producció mundial, i va passar a ocupar la quarta 
posició entre els països productors. A més, al 2005 
va poder exportar 2,6 milions de barrils de petroli 
al dia, amb la qual cosa també es converteix en el 
quart exportador mundial.

“Iran: fortalezas y debilidades de una potencia regional”. 
Casa Árabe. (Documentos de trabajo). 20 setembre 2007 

Quina és la situació dels Drets Humans a l’Iran?
Les minories ètniques i religioses han continuat pa-
tint lleis i pràctiques discriminatòries que han estat 
l’arrel de tensions socials i polítiques.

D’altra banda, els defensors dels Drets Humans 
també han patit profundes restriccions en la seva 
feina i han de conviure amb el risc de represàlies.

Quant a la tortura, aquesta ha continuant es-
sent comú a moltes presons i centres de detenció, 
particularment a la fase d’investigació prèvia al ju-
dici, quan els detinguts han vist denegat el seu dret 
a un advocat. 

Al 2006, almenys 177 persones van ser execu-
tades, inclòs un menor. Les sentències de mort van 
ser imposades per una varietat de crims com ara 
tràfic de drogues, robatori amb arma, assassinat, 
violència política i ofenses sexuals.

Al març i al juny es van produir a Teheran una 
sèrie de manifestacions per reclamar la fi de les lleis 
discriminatòries contra les dones, que van acabar 
amb fortes intervencions per part de les forces de 
seguretat i amb centenars de ferits.

La llibertat d’expressió i associació va ser reta-
llada de forma contundent. L’accés a internet va ser 
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restringit i periodistes i webloggers van ser detin-
guts i sentenciats a presó i almenys 11 diaris van 
ser tancats. Els familiars dels detinguts van patir 
intimidacions. 

“Iran: Report 2007”. Amnesty International. 

El gabinet del president Mahmoud Ahmadinejad 
està dominat per antics oficials de seguretat i intel-
ligència, alguns dels quals han estat implicats en 
serioses violacions dels Drets Humans, com ara 
l’assassinat d’intel·lectuals dissidents. Sota la seva 
administració, el Ministeri d’Informació, que bà-
sicament es dedica a funcions d’intel·ligència, ha 
augmentat considerablement la vigilància dels 
dissidents, els activistes de la societat civil i els 
periodistes.

A més, el govern d’Ahmadinejad, en un 
canvi considerable respecte a l’antic president 
Mohammed Khatami, ha mostrat tolerància zero 
cap a les protestes pacífiques i les reunions.

“Iran: World Report 2007”. Human Rights Watch

Quina és la situació dels Drets laborals i 
sindicals a l’Iran?
El govern no permet l’existència de sindicats inde-
pendents. A més, sols autoritza una “organització 
de treballadors” única, la Workers’ House (Casa 
dels Treballadors). Aquesta organització és es-
sencialment un mitjà del govern per controlar als 
treballadors/es.

Tots els convenis col·lectius han de ser pre-
sentats al Ministeri de Treball per al seu examen i 
aprovació. El govern manté que és per evitar que 
aquests acords minin els drets mínims establerts 
per la llei. El govern fixa els nivells salarials en la 
majoria de les indústries, és el principal treballador 
i controla el 40% de la mà d’obra. 

En el curs dels últims 25 anys, els represen-
tants dels treballadors i treballadores enviats a la 
Conferència Internacional del Treball anual de 
l’OIT han estat designats no pels propis treballa-
dors, sinó pel ministre de Treball i Afers Socials. 

Els obstacles a l’organització inclouen la pre-
sència de forces de seguretat i intel·ligència en els 
llocs de treball i una creixent tendència a recór-
rer a contractes temporals. A l’Iran és una pràc-
tica habitual acomiadar els treballadors/es el dia 
abans d’expirar el període de prova de tres mesos, 
per a tornar a contractar-los amb un nou contrac-

te per un altre període de tres mesos, repetint el 
procés contínuament. Un treballador/a contractat 
amb un contracte d’aquest tipus, no té dret a re-
bre prestacions ni la deguda indemnització en cas 
d’acomiadament.

“Iran: Annual Survey of violations of trade union rights 2007”. 
International Trade Union Confederation. 

Quina és la nova oferta a Iran?
Feta pels EUA, la Xina, Rússia, el Regne Unit, 
França i Alemanya, està basada en una oferta an-
terior de l’any 2006 i diu que si Iran suspèn l’enri-
quiment d’urani, podrà començar les negociacions 
a llarg termini.

La proposta és el reconeixement del dret d’Iran 
a desenvolupar energia nuclear per a fins pacífics 
i el tractament d’Iran “de la mateixa manera” que 
els altres estats del TPN. 

Iran rebria ajuda per al desenvolupament de 
centrals nuclears i es garantiria el subministrament 
de combustible. Se li oferirien concessions comer-
cials i la possibilitat de suspendre sancions nord-
americanes que impedeixen a Iran comprar nous 
avions per a l’ús civil. 

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008

Quina ha estat la resposta d’Iran?
Iran ha dit en públic que la seva posició es manté 
inalterada i que no suspendrà l’enriquiment, con-
dició indispensable per a l’inici de qualsevol ne-
gociació. El president Ahmadinejad va dir que la 
demanda era “il·legítima”.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008

Què són les negociacions conegudes com a 
“freeze-freeze”?
Sota aquesta idea, Iran congelaria el seu progra-
ma d’enriquiment al nivell actual i no s’imposarien 
sancions addicionals durant un període limitat. 

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008

Què són les sancions addicionals que s’han 
imposat a Iran?
La resolució 1803 amplia restriccions d’emprèstits 
i prohibicions de viatjar a més persones implica-
des en treballs nuclears i a més empreses irania-
nes. Prohibeix la venda de mercaderia que pugui 
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ser utilitzada per a fins civils o militars. I anima als 
governs a suspendre l’ajuda financera a empreses 
que comerciïn amb Iran, a revisar la càrrega que 
entra i surt del país i a supervisar les activitats dels 
dos bancs iranians.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008

S’han previst més sancions?
El 10 de juny de 2008 els EUA i la Unió Europea 
van anunciar en una cimera a Eslovènia que esta-
ven preparats per “emprendre noves mesures addi-
cionals a les sancions de les Nacions Unides”.

El 23 de juny de 2008, la Unió Europea es va 
posar d’acord per congelar els fons del banc Melli, 
el banc més gran d’Iran i ampliar bloquejos de visat 
a més persones que treballen al sector nuclear.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008

Què diu l’avaluació del servei d’intel·ligència 
dels EUA sobre Iran? 
L’avaluació del servei d’intel·ligència nacional 
(National Intelligence Estimate, NIE) minimitza 
l’anterior amenaça d’una arma nuclear iraniana. 
Estima que “amb gran probabilitat” Iran devia tenir 
un programa nuclear fins l’any 2003, però que es va 
descobrir i es va suspendre.

A més, el NIE afegeix: “No sabem si Iran pre-
tén actualment desenvolupar armes nuclears”. 
L’informe admet que Iran sembla “menys deter-
minat” a desenvolupar armes nuclears a diferèn-
cia del que anteriorment havia proposat el servei 
d’intel·ligència. 

Diu que Iran podrà fabricar armes nuclears 
com a molt aviat a finals de l’any 2009, però que és 
“molt improbable”.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008

Aquest informe redueix la probabilitat d’un atac 
contra Iran?
Així ha estat durant un temps, però recentment 
s’ha tornat a parlar del tema especialment per part 
d’Israel. El president Bush encara es nega a descar-
tar cap “opció”.

A més, Israel ha realitzat una gran prova amb 
les seves forces aèries, considerada com un assaig 
per un atac contra Iran.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008

Tots reconeixen l’informe NIE?
No, Israel no el reconeix. El primer ministre israe-
lià Ehud Olmert va dir el 12 de febrer de 2008 que 
Israel opina que Iran pretén crear “una capacitat 
per a armes no convencionals”.

No és tard ja per impedir ara que Iran adqui-
reixi tecnologia d’enriquiment? 

Iran ho pensa i així ho ha manifestat. El líder 
suprem d’Iran, Ali Khamenei, ho ha anomenat una 
“gran victòria”.

Segons Mohammed el- Baradei, director ge-
neral de l’AIEA, les circumstàncies fan que sigui 
necessari un canvi d’estratègia. Diu que s’hauria 
d’autoritzar a Iran a realitzar un enriquiment limi-
tat sota supervisió estricta. Aquest enfocament ha 
estat rebutjat pels EUA i els seus seguidors.

“Iran and the nuclear issue”. BBC. 19 de juliol de 2008
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1925 desembre el Parlament vota investir 
com a Governant a Reza Khan.

1926 abril Reza Khan és coronat com a Reza 
Shah Pahlavi. Mohammad Reza, el fill gran 
del Shah és proclamat Príncep de la Corona.

1935 Anteriorment coneguda com a Pèrsia, el 
país adopta ara el nom oficial d’Iran.

el Shah INSTAl·lAT

1941 L’aliança del Shah amb l’eix durant 
la Segona Guerra Mundial porta a 
l’ocupació anglo-russa d’Iran i a la 
destitució del Shah en favor del seu 
fill, Mohammad Reza Pahlavi.

1950 Ali Razmara passa a ser Primer Ministre i és 
assassinat nou mesos més tard. el succeeix 
el nacionalista Mohammad Mossadeq.

1951 abril el Parlament aprova nacionalitzar 
la indústria del petroli, que és dominada 
per la britànica Companyia Petrolífera 
Anglo-Iraniana. Gran Bretanya imposa 
un embargament i un bloqueig, 
paral·litzant les exportacions de petroli 
i afectant negativament l’economia 
del país. es desencadena una lluita de 
poder entre el Shah i Mossadeq, i el 
primer fuig del país l’agost del 1953.

1953 abril Mossadeq és enderrocat en un 
cop enginyat pels serveis d’intel·ligència 
britànics i nord-americans. el General 
Fazlollah Zahedi és proclamat Primer 
Ministre i el Shah torna al país.

cAmPANyA de modeRNITzAcIó

1963 gener el Shah s’embarca en una campanya 
per modernitzar i occidentalitzar el país. 
Llança la “Revolució Blanca”, un programa 
de reforma agrària i de modernització 
econòmica i social. en voler controlar 
aquells moviments d’oposició crítics 
amb les seves reformes, el Shah veu 
augmentada, a finals de la dècada dels 
60s, la seva progressiva dependència 
respecte a la policía secreta (SAVAK).

1978 setembre Les polítiques del Shah 
el van allunyant del clergue, i el seu 
govern autoritari provoca disturbis, 
vagues i manifestacions massives. 
S’imposa la llei marcial. 

IRAN cRoNoloGIA

el Shah S’exIlIA I KhomeINI ReToRNA Al PAíS

1979 gener Donat el deteriorament de la 
situació política, el Shah i la seva 
família es veuen forçats a exiliar-se.

  1 febrer el fundamentalista islàmic, 
Aiatol·là Ruhollah Khomeini, retorna 
a l’Iran després de 14 anys d’exili a 
l’Iraq i França per oposició al règim.

 1 abril Després d’un referèndum, es 
proclama la República Islàmica d’Iran.

 novembre Un grup de militants islàmics 
prenen com a ostatges 52 ciutadans nord-
americans dins de l’ambaixada d’eeUU 
a teheran. exigeix l’extradició del Shah, 
que es trobava a eeUU per convalescència 
mèdica, per poder-lo processar a l’Iran.

1980 gener Abolhasan Bani-Sadr és elegit 
com a primer President de la República 
Islàmica. el seu govern comença a treballar 
en un ampli programa de nacionalització.

 juliol el Shah exiliat mor 
de càncer a egipte.

GueRRA eNTRe l’IRAN I l’IRAQ

1980 22 setembre esclat de la guerra 
d’Iran i l’Iraq que durarà vuit anys.

1981 gener els ostatges nord-americans són 
alliberats després de 444 dies de captiveri.

 juny Bani-Sadr és cessat, i més tard fuig a 
França.

1985 Després del cessament de provisió 
d’armament per part dels eeUU i la URSS, 
els nord-americans intenten aconseguir 
l’alliberament dels ostatges del Líban amb 
ofertes secretes d’armament. Aquest serà 
conegut més tard com l’afer Iran-Contra.

AlTo el Foc

1988 juliol Iran accepta un acord d’alto el foc 
amb Iraq després de les negociacions a 
Ginebra sota els auspicis de les nnUU.

 3 juny el Aiatol·là Khomeini mor. 
el 4 de juny, el President Khamenei 
és nomenat nou líder suprem.

 agost Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani 
pren jurament com a nou president.

 novembre els eeUU alliberen 567 milions 
de dòlars d’actius iranians congelats. 

uN TeRRATRèmol de GRAN mAGNITud 
PRovocA mIleRS de vícTImeS

1990 juny Un terratrèmol de gran 
magnitud colpeja a l’Iran, matant 
aproximadament 40.000 persones.

 L’Iran roman neutral després de la 
invasió de Kuwait per part d’Iraq.

 setembre L’Iran i L’Iraq reprenen 
els llaços diplomàtics.

elS eeuu ImPoSeN SANcIoNS

1995 els eeUU imposen sancions petrolíferes i 
comercials a l’Iran al·legant que:  
a) promou el “terrorisme”;  
b) intenta aconseguir armes nuclears; 
i c) és hostil al procés de l’orient Mitjà. 
L’Iran nega totes les acusacions.

1997 maig Mohammad Khatami guanya 
les eleccions presidencials amb 
el 70% dels vots, abatent l’elit 
governant de tipus conservador.

1998 setembre L’Iran desplega milers de 
tropes a la seva frontera amb l’Afganistan 
després que els talibans admetin 
haver matat vuit diplomàtics iranians 
i un periodista a Mazar-e Sharif.

PRoTeSTeS eSTudIANTIlS

1999 juliol estudiants pro demòcrates de la 
Universitat de teheran es manifesten 
després del tancament del diari 
reformista Salam. els incidents amb 
les forces de seguretat inicien sis dies 
de disturbis i porten a l’arrestament 
de més de 1.000 estudiants.

2000 febrer eleccions al Majlis (parlament) 
d’Iran. els liberals i els partidaris 
de Khatami lluiten per primera 
vegada pel control del parlament 
en mans dels conservadors.

 abril La judicatura, després de l’adopció 
d’una nova llei de premsa, prohibeix la 
publicació de 16 diaris reformistes.

 maig S’inaugura el Sisè Parlament. 
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SeGoN mANdAT de KhATAmI

2001  juny el President Khatami és reelegit.

2002 gener el President dels eeUU, George 
W. Bush, descriu a l’Iraq, l’Iran i Corea 
del nord com “l’eix del Mal”, advertint 
de la proliferació en el desenvolupament 
de míssils de llarg abast en aquests 
països. el discurs causa indignació a 
l’Iran i és condemnat per reformistes 
i conservadors d’igual manera.

 setembre tècnics russos comencen 
a construir el primer reactor nuclear 
d’Iran a Bushehr malgrat les 
fortes objeccions dels eeUU.

2003 juny Milers de persones assisteixen a 
les protestes, liderades pels estudiants, 
contra el clericat, classe dirigent del país.

 setembre L’organisme de control nuclear 
de les nnUU, l’AIeA, li dóna a teheran 
un termini de diverses setmanes per 
demostrar que no està duent a terme 
un programa de bombes atòmiques.

 octubre Shirin ebadi es converteix en 
la primera persona iraniana guanyadora 
del Premi nobel de la Pau. Advocada 
i defensora dels Drets Humans, es va 
convertir en la primera jutgessa d’Iran 
el 1975 però fou forçada a dimitir 
després de la revolució del 1979.

 novembre L’Iran declara que suspèn 
el seu programa d’enriquiment d’urani i 
que permetrà inspeccions més estrictes 
de les nnUU en les seves instal·lacions 
nuclears. L’AIeA conclou que no hi ha 
proves d’un programa armamentístic.

 desembre 40.000 persones moren 
en un terratrèmol al sud d’Iran; la 
ciutat de Bam queda devastada.

el ReSSoRGImeNT coNSeRvAdoR

2004 febrer els conservadors reprenen el 
control del parlament en les eleccions. 
Milers de candidats reformistes són 
desqualificats pel Consell de Guardians 
de línia dura, abans dels comicis.

 juny L’Iran és represa per l’AIeA per no 
cooperar plenament amb les indagacions 
de les seves activitats nuclears.

 novembre L’Iran accedeix a suspendre 
la major part del seu enriquiment 
d’urani sota un acord amb la Ue.

2005 juny Mahmoud Ahmadinejad, l’alcalde 
ultra-conservador de teheran, venç 
en la segona volta de les eleccions 
presidencials, derrotant els clergues i l’ex 
president Akbar Hashemi Rafsanjani.

cRISI NucleAR

2005 agost-setembre teheran declara 
que ha reprès la conversió d’urani a la 
seva planta de Isfahan i insisteix en 
que el programa té objectius pacífics. 
L’ AIeA detecta que l’Iran està violant 
el tractat de no Proliferació nuclear.

2006 gener L’Iran trenca els precintes 
de AIeA en les seves instal·lacions 
d’investigació nuclear de natanz.

 febrer L’AIeA vota per denunciar l’Iran 
davant del Consell de Seguretat de les 
nnUU sobre les seves activitats nuclears. 
L’Iran reprèn l’enriquiment d’urani a natanz.

 abril L’Iran declara que ha aconseguit 
enriquir urani amb èxit a les seves 
instal·lacions de natanz.

 31 agost La data límit del Consell de 
Seguretat de les nnUU a l’Iran per a 
que aturi el seu treball en combustible 
nuclear és sobrepassada. L’AIeA declara 
que teheran no ha suspès el programa.

deNeGAcIó de l’holocAuST

2006 desembre L’Iran celebra una 
conferència controvertida sobre 
l’Holocaust; entre els delegats s’hi 
inclouen negacionistes d’aquest fet.

el Consell de Seguretat de les nnUU 
aprova imposar sancions sobre l’Iran 
en matèria de comerç de materials 
nuclears sensibles i de tecnologia. L’Iran 
condemna la resolució i jura que accelerarà 
el treball d’enriquiment d’urani.

2007 febrer L’AIeA declara que l’Iran no ha 
respectat una data límit per a suspendre 
l’enriquiment d’urani, la qual cosa exposa 
teheran a possibles noves sancions.

 abril el President Ahmadinejad afirma 
que l’Iran pot produir combustible 
nuclear a escala industrial.

L’ AIeA assegura que l’Iran ha començat 
a fabricar combustible nuclear a la seva 
planta subterrànea d’enriquiment d’urani. 
també afirma que Iran ha posat en marxa 
més de 1.300 màquines centrifugadores.

 maig L’AIeA declara que l’Iran podria 
desenvolupar armes nuclears en un període 
de tres a vuit anys si així ho desitja.

 juliol L’Iran accepta permetre 
als inspectors visitar la planta 
nuclear d’Arak després d’una sèrie 
de converses amb l’AIeA.

NoveS SANcIoNS

2007 octubre els eeUU anuncien noves 
accions radicals contra l’Iran, les més 
dures des que va imposar les primeres 
sancions quasi 30 anys enrere.

2008 febrer Iran llança un coet 
d’investigació per inaugurar un nou 
centre espacial. Washington descriu 
el llançament com a “lamentable”.

  març el president Almadinejad fa una 
visita oficial inaudita a Iraq, on reclama 
la retirada de les tropes estrangeres. 
D’altra banda, destaca el desig del seu 
govern d’ajudar a la reconstrucció del país 
i signa diferents acords de cooperació. 

 el conservadors guanyen més de dos tercis 
dels escons en les eleccions parlamentaries, 
molts candidats reformistes de les quals 
havien estat exclosos prèviament. els 
conservadors inclouen tant a partidaris 
del president com a conservadors 
més pragmàtics que s’oposen a la 
política exterior de confrontació.

  maig L’AIeA declara que Iran 
continua retenint informació sobre 
el seu programa nuclear.

 el nou parlament iranià designa 
a l’anterior negociador nuclear Ali 
Larijani com a portantveu. 

  juny L’alt representant de la Política 
exterior de la Ue, Javier Solana, presenta 
una oferta de beneficis comercials que 
teheran accepta examinar, però comunica 
que la rebutjarà si conté demandes de 
suspensió de l’enriquiment d’urani. 

  juliol Iran prova una nova versió del 
Shahab-3, un míssil de llarga distància 
capaç d’arribar a objectius a Israel. 

  agost La data límit per respondre a l’oferta 
de beneficis comercials proposada per Javier 
Solana venç sense resposta per part d’Iran.

 Iran anuncia el llançament amb èxit 
d’un míssil capaç de transportar 
un satèl·lit a l’espai.  

Totes les dades d’aquesta cronologia s’han tret de la pàgina web de la BBC. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/806268.stm. La traducció de l’anglès és nostra.
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Iraq
PReGuNTeS I ReSPoSTeS 

Quant costa i, a qui, la guerra a l’Iraq? 
Hi ha dues formes de mesurar el cost d’una guerra, 
la primera en vides humanes i la segona en dòlars. 
Els iraquians són els que tristament comptabilitzen 
els efectes de la primera i els americans, juntament 
amb els seus aliats, els de la segona.

La consigna dels nord-americans, a nivell mi-
litar, és contenir el nombre de víctimes entre els 
seus soldats, i minimitzar els efectes de la guerrilla 
malgrat els alts costos de víctimes col·laterals entre 
la població civil. Tot això implica un ús massiu de 
l’aviació que és la que sol causar més morts entre 
la població.

La primera previsió de despeses, feta a l’inici 
de la guerra i estimada pel govern d’EUA, va ser de 
70 mil milions de dòlars. Un conseller econòmic 
de la Casa Blanca, que es va atrevir a considerar 
massa optimista la previsió i a avaluar el possible 
cost bèl·lic entre 100 i 200 mil milions, va ser aco-
miadat immediatament.

A primers del 2006 el premi Nobel Joseph 
Stiglitz va avaluar entre 1.000 i 2.000 mil milions $ 
el cost efectiu de la guerra. La Casa Blanca s’havia 
equivocat només en un 2.857% respecte a la seva 
previsió inicial. 

Segons aquests càlculs els primers tres anys de 
guerra a l’Iraq van costar el 42% dels gastos que els 
EUA van haver de sostenir al Vietnam en més de 
deu anys de conflicte.

Les xifres de la crisi humanitària a l’Iraq.
La violència interètnica, a més a més de dificultar la 
constitució d’un òrgan estatal i d’un govern legítim 
i reconegut per totes les parts, provoca el depla-
çament forçós de la població alterant així el mapa 
sociodemogràfic del país.

Per fer front a aquesta situació no es van de-
manar ni destinar fons internacionals sinó que es 
van sol·licitar 100.000 milions de dòlars als donants 
per a la reconstrucció de les infraestructures per 
als pròxims 5 anys.

Es calcula que els refugiats són 1,8 milions, que 
a més a més es troben en una difícil situació ja que 
en els països d’acollida no tenen reconeguda la seva 
condició de refugiats i, per tant, els manca el dret a 
la protecció que tindrien per part de les lleis inter-
nacionals. Es calcula que hi ha més de 1,6 milions 
de desplaçaments interns.
El pressupost d’ACNUR, l’agència de la ONU per 
als refugiats, va veure reduïda la seva partida pres-
supostària destinada a l’Iraq i va passar de 150 mi-
lions (2003) a 29 milions en el 2006.

Quadrante (02 – 2006) de Michelguglielmo Torri, en “Galatea European 
Magazine”, Lugano - Suïssa. 

The Lancet menteix?
El 29 d’octubre del 2004 en la internacionalment 
coneguda i apreciada revista mèdica britànica The 
Lancet es va publicar un estudi que ressaltava que, 
després dels primers 14 mesos d’ocupació a l’Iraq, 
s’havia registrat en el país un augment de morts, 
respecte a la tendència demogràfica prèvia a la si-
tuació bèl·lica, de 98.000 unitats. D’aquests, el 60% 
eren deguts a les incursions aèries.

De cara a l’opinió pública, la majoria de la qual 
està escassament familiaritzada amb l’entrellat esta-
dístic de les investigacions, el resultat de la revista 
es va titllar de poc fiable, propagandístic i poc relle-
vant, degut a l’escassa (8.000 persones??) magnitud 
de la mostra estadística analitzada.
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Un dels científics que havia coordinat la investi-
gació menyspreada, el Dr. Les Roberts de la John 
Hopkins Bloomberg School de Baltimore, va ac-
ceptar el desafiament i va portar a terme una nova 
investigació ampliant tant el període de temps in-
vestigat com la magnitud de la mostra estadística. 

L’11 d’octubre del 2006 es van presentar els 
nous resultats que abarcaven el període comprès 
entre el març del 2003 (data en què es va iniciar la 
guerra) i el juny del 2006 (incloent-hi per tant altra 
vegada el període anteriorment analitzat) d’aquesta 
nova investigació.

En la primera investigació s’havien analitzat 
33 agregats habitacionals elegits aleatòriament, for-
mats cadascun per 30 famílies i un total de 7.800 
persones. En la segona investigació es van prendre 
com a mostra 47 agregats habitacionals compo-
sats cadascun per 40 famílies, un total de 12.801 
persones. 

Desafortunadament, els resultats de la primera 
investigació es van superar amb escreix. 

Acceptada amb un nivell de confiança del 95%, 
els morts causats, directe o indirectement, per la 
guerra varien entre les 393.000 i les 943.000 unitats. 
El valor mig que es dedueix correspon per tant a 
unes creïbles 655.000 morts. 

El desglossament ofert en la classificació de la 
tipologia d’aquestes morts és el següent:

El 91,5% es deu a la utilització d’armes de 
tot tipus, encara que només marginalment a l’ús 
d’autobombes.

El restant 8,5% s’imputa a causes que podri-
en semblar naturals (malalties com el càncer, in-
farts, mortalitat infantil) però que, amb un anàlisi 
més profund, es pot relacionar amb la destrucció 
sistemàtica de les infraestructures socials, com el 
sistema sanitari, els hospitals, l’electricitat o el sub-
ministrament d’aigua potable. 

Malgrat l’evidència dels resultats, tant el govern 
americà com l’iraquià, en una demostració clara de 
falta d’autonomia, segueixen definint com a poc 
creïble la investigació. 

És conegut el mètode rigorosament científic 
amb què s’avaluen les investigacions abans de pu-
blicar-les, per tant aquesta resistència per part de 
les autoritats nord-americanes i iraquianes, en as-
sumir com a certs els resultats de l’estudi, posa en 
evidència els seus interessos en voler ocultar a la 
opinió pública mundial l’estat de la terrible situació 
en què es troba la població civil a l’Iraq.

És remarcable que, a més a més, per dur a ter-

me la investigació es va utilitzar el mètode basat 
en l’ús dels agregats habitacionals, que el mateix 
govern americà es preocupa d’ensenyar a utilitzar-
lo als tècnics de les ONG i als investigadors propis 
de NNUU per a mesurar la mortalitat en els països 
en conflicte o víctimes de desastres.

Quadrante (02 - 2006) de Michelguglielmo Torri, en “Galatea European 
Magazine”, Lugano - Suïssa. 

Existeix un sentiment d’identitat nacional laica 
a l’Iraq?
Dos sondejos portats a terme per un sociòleg ame-
ricà de la Eastern Michigan University, el professor 
Mansoor Moaddel, revelen que, malgrat la violèn-
cia intercomunitària, molts iraquians desitjarien 
un govern format sobre bases democràtiques i no 
sectàries.

Els resultats de dues enquestes realitzades al 
2004 i al 2006, a escala nacional i publicats en el 
diari libanès “Daily Star”, revelen que en dos anys:

El percentatge d’iraquians que considera molt •	
important la realització d’una democràcia ha 
passat del 59 al 65%;
El percentatge d’iraquians que creuen fortament •	
que l’Iraq hauria estat un lloc millor si religió i 
política haguessin estat separades ha passat del 
27 al 41%; respecte a aquesta pregunta el des-
glossament per pertinència comunitària és el 
següent: 

El percentatge de xiïtes que ho creu fortament  -
s’ha quedat en un 23%,
Els kurds han passat d’un 41 a un 65%, -
En canvi, els sunnites han passat d’un 24 a un  -
63%.

A la pregunta”si fóra bo tenir un govern islàmic •	
a on els caps religiosos tinguessin un poder ab-
solut” les respostes han estat:

Entre els kurds la conformitat a la pregunta ha  -
passat d’un 11 a un 5%,
Entre els sunnites ha baixat d’un 20 a un 6% -
Entre els xiïtes favorables a un estat teocràtic  -
el percentatge de favorables ha passat d’un 39 
a un 35%.

També s’ha incrementat el percentatge d’iraqui-•	
ans que es considera abans iraquià que musulmà 
(d’un 23 a un 28%).
La desconfiança cap als occidentals ha arribat a •	
quotes del 90% entre els enquestats en general.

Quadrante (11 - 2006) de Michelguglielmo Torri, en “Galatea European 
Magazine”, Lugano - Suïssa.
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Quines són les característiques de l’exèrcit 
iraquià?
Oferint-nos un interessant paral·lelisme històric 
amb la situació de l’exèrcit colonial britànic, el 
professor Torri, en el seu article “Tropes iraquia-
nes i tropes colonials” publicat en la revista suïssa 
“Galatea”, ens proposa unes xifres per reflexionar 
sobre l’estructura de l’exèrcit iraquià.

En l’exèrcit colonial anglo-indi la relació entre 
soldats anglesos i soldats indis era d’1 a 8. Després 
de la revolta del 1857 dels cipais (sepoys), aquesta 
relació va passar a ser d’un soldat britànic per cada 
dos d’indis.

Actualment, en el cas de les forces especials 
iraquianes, la relació és d’un soldat nord-americà 
per cada 5 d’iraquians.

Aquest no és més que un indicador, entre d’al-
tres més importants, de la debilitat del govern ira-
quià i de la seva incapacitat per a exercir plenament 
la seva sobirania, començant per la fonamental 
funció de control sobre l’ús de la força.

La presència dels nord-americans no és només 
quantitativa, a nivell de presència a l’exèrcit, sinó 
que més aviat és qualitativa ja que totes les operaci-
ons bèl·liques les decideixen, coordinen, controlen, 
executen i avaluen els americans.

D’això n’és prova el fet que el nou exèrcit ira-
quià no posseeix ni l’artilleria, ni l’aviació ni les 
tropes cuirassades, i per tant només pot combatre 
amb l’ajuda de l’exèrcit anglo-americà. 

Les propostes de reducció de les tropes per part 
del govern britànic o nord-americà mai afecten a 
aquests sectors de l’exèrcit.

Ocupació militar i resistència a l’Iraq
La destrucció de l’anterior estructura estatal  —sense 
la necessària substitució per una de nova, eficaç i 
eficient — ha portat a la proliferació de “zones autò-
nomes”, estructures d’autogovern local, controlades 
al Sud i al Centre per religiosos, sunnites o xiïtes i, 
al Nord, pels partits kurds. Aquestes zones, a més 
a més, varien per la seva mida, podent ser ciutats o 
simplement barris o bé limitades zones rurals.

La relació de les forces d’ocupació varia en fun-
ció de l’interlocutor: es consideren els kurds com a 
aliats, s’aconsegueix arribar a un enteniment amb 
els xiïtes i es manté una situació d’alta tensió i vio-
lència amb els sunnites.

Per això la resistència es localitza sobretot a 
Bagdad i en algunes ciutats del sud o l’oest de la 
capital.

La impossibilitat per part dels americans de 
controlar el territori de forma completa i perma-
nent els obliga a deixar les zones conquerides en 
mans de l’exèrcit iraquià i sota el comandament 
d’un governador, anomenat i enviat, pel govern 
central.

Al cap de poc temps les guerrilles, juntament 
amb els líders religiosos que manaven en aquest 
territori abans de la conquesta, tornen a controlar 
la zona, obligant el governador a presentar les seves 
dimissions o, en el cas que es resisteixi, arribant 
a assassinar-lo. Encara que, posteriorment, es de-
mostrin incapaços d’assumir les funcions estatals 
bàsiques.

Aquesta situació treu a la llum la incapacitat 
d’ambdues parts del conflicte de controlar la si-
tuació o imposar-se de forma definitiva i estable, 
satisfent les necessitats bàsiques dels ciutadans i 
ciutadanes.

Quadrante (04 – 2006) de Michelguglielmo Torri, en “Galatea European 
Magazine”, Lugano - Suïssa  

En què consisteix el pla “Petraeus”?
Juli Cèsar ja ho deia: “divide et impera”. En aques-
tes poques paraules, encara que famoses, es podria 
resumir el “nou” pla nord-americà.
Sembla ser que l’administració Bush ha identificat 
la resposta militar com a única solució possible del 
conflicte obert a l’Iraq, ja que una solució política 
implicaria negociar amb més països de l’àrea mig 
oriental sobre qüestions molt delicades a les que 
l’aliat principal dels Estats Units, Israel, no está 
disposat.

Del que es desprèn de la lectura de l’article 
de Robert Fisk, publicat a “The Independent” 
l’11 d’abril del 2007, la gènesi d’aquest pla resi-
deix en un curs de molt alt nivell celebrat a Fort 
Leavenworth (Kansas) amb la participació dels ge-
nerals nord-americans actius a l’Iraq, oficials dels 
marines i, sembla ser, quatre alts mandataris de 
l’exèrcit israelià.

La proposta, posteriorment presentada pel ge-
neral David Petraeus que va succeir en el comanda-
ment de totes les tropes d’EUA a l’raq el gener del 
2007 al general George Casey, bàsicament preveu 
la divisió de les ciutats més grans, començant per 
Bagdad, en zones parcel·lades per tornar a conque-
rir-les, vèncer i poder allunyar les milícies actives 
del territori. En un segon moment la zona “recu-
perada” es tancarà i es permetrà l’ingrés només als 
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residents que prèviament rebran un nou document 
d’identitat.

Aquest pla s’està realitzant pràcticament des del 
feberer del 2007. A Bagdad es van seleccionar 30 
districtes dels 89 que componen la ciutat des d’on 
començar la “neteja”.

Moltes forces americanes (podrien ser 40.000 
homes) s’estan desplegant a l’est de Bagdad també 
per llançar una forta senyal a l’Iran.

Per fer memòria: aquesta estratègia la van uti-
litzar els francesos a Algèria, els mateixos ameri-
cans al Vietnam i els israelians als territoris pales-
tins. En els dos primers casos sense èxit… 

Quadrante (05 – 2007) de Michelguglielmo Torri, en “Galatea European 
Magazine”, Lugano - Suïssa. 
The Independent, Robert Fisk: Divide and rule - America’s plan for Baghdad, 11 
April 2007.

Quina és la situació dels Drets Humans a l’Iraq?
La situació dels Drets Humans va empitjorar de 
forma significativa el 2006. El conflicte armat va 
augmentar la seva naturalesa sectària, amb molts 
comentaristes polítics declarant l’inici d’una guerra 
civil, i amb els grups xiïtes i sunnites atacant els 
civils de l’altra comunitat.

Les forces dels EEUU van continuar les opera-
cions militars contra les forces insurgents arreu de 
tot el país, causant un nombre desconegut de civils 
morts i ferits. A l’octubre, un estudi de mortalitat 
de la Universitat Johns Hopkins-MIT, va estimar 
que 650.000 iraquians havien mort com a resultat 
de la guerra des del 2003, 600.000 d’ells amb morts 
violentes.

Malgrat diversos plans de seguretat anunci-
ats pel govern d’Iraq i les Forces Multi-Nacionals 
(FMN) per a reduir la violència i controlar les mi-
lícies armades, la situació general de seguretat con-
tinua deteriorant-se.

Han aparegut més revelacions sobre els assas-
sinats i la pràctica de la tortura cap als detinguts 
per part del Ministeri de l’Interior i del Ministeri de 
Defensa. Tot i les clares evidències, les investigaci-
ons portades a terme pel govern no han aconseguit 
l’arrest ni el judici dels sospitosos.

Els civils continuen essent les primeres vícti-
mes dels atacs, directes i indiscriminats, per part 
dels grups armats sunnites i xiïtes. Molts atacs es 
van perpetrar amb la intenció de causar el major 
nombre possible de baixes i d’estendre la por entre 
la població civil, ja que els grups armats van ata-
car a mercats, llocs d’oració i botigues. També van 

ser abundants els segrestos, la tortura i l’assassinat 
per qüestions religioses. D’acord amb les dades del 
govern iraquià, el nombre d’assassinats a Bagdad el 
juliol i l’agost sobrepassaven els 5.000.

A més a més, els atacs van causar més desplaça-
ments entre la població a través de l’Iraq, afectant 
tant a sunnites com a xiïtes, a més a més de cristi-
ans i altres minories. El govern iraquià va estimar 
que 234.000 persones van ser desplaçades des del 
febrer, però un estudi publicat per la Universitat de 
Berna a l’octubre, va calcular que el nombre estava 
entre 300.000 i 400.000.

“Irak: World Report 2007”. Human Rights Watch.

Es van donar freqüents al·legacions que les for-
ces dels EEUU van cometre violacions dels Drets 
Humans contra els civils iraquians, incloent-hi as-
sassinats fora de la llei.

Milers de persones van ser retingudes per les 
FMN sense càrrecs o judicis. Moltes van ser allibe-
rades sense explicació després de mesos o anys de 
detenció, i milers continuen empresonades sense 
una solució efectiva.

Molts professionals i defensors dels Drets 
Humans van ser objectiu d’abusos en connexió 
amb el seu treball. Diversos jutges i advocats van 
ser assassinats o amenaçats, especialment aquells 
involucrats en casos relacionats amb el terrorisme. 
Molts advocats van refusar defensar els acusats de 
terrorisme per evitar ser assassinats.

Més de 60 periodistes i treballadors dels mit-
jans de comunicació van ser assassinats a l’Iraq al 
2006. I també acadèmics, professors i membres de 
la professió mèdica van ser segrestats per a dema-
nar un rescat. Aquest fet va portar molts professi-
onals a abandonar el país.

La situació de la dona ha continuat deterio-
rant-se. La violència contra elles ha augmentat, in-
closos els segrestos, les violacions i els assassinats 
per honor per part de familiars de gènere masculí. 
D’altra banda, les dones políticament actives, aque-
lles que no segueixen una estricta manera de vestir, 
i les defensores dels Drets Humans, van veure com 
augmentava el risc de sofrir abusos per part dels 
grups armats i dels extremistes religiosos.

Desenes de persones van ser sentenciades a 
mort i almenys 65 homes i dones van ser execu-
tats. Les autoritats van informar de tres sessions 
d’execucions a Bagdad, cadascuna amb la forca, per 
a més d’una dotzena de persones. A finals d’any, 
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uns 170 homes i dones continuen a la llista d’espera 
per a ser executats.

“Irak: Report 2007”. Amnesty International.

Quina és la situació dels Drets Sindicals a 
l’Iraq?
Segons el prestigiós informe sobre la violació 
dels Drets Sindicals de la Confederació Sindical 
Internacional, l’Iraq ha ratificat 7 dels 8 convenis 
que donen cos a les Normes Fonamentals del tre-
ball, promogudes per l’OIT, i que són les següents: 
29 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 – 182.

Els convenis fonamentals de l’OIT són:
Núm. 29 Treball forçós (1929)•	
Núm. 87 Llibertat sindical i protecció del dret de •	
sindicació (1948)
Núm. 98 Dret de sindicació i de negociació col-•	
lectiva (1949)
Núm. 100 Igualtat de remuneració per treball •	
d’igual valor (1951)
Núm. 105 Abolició del treball forçós (1957)•	
Núm. 111 Discriminació en la feina i ocupació •	
(1958)
Núm. 138 Edat mínima d’admissió a la feina •	
(1973)
Núm. 182 Conveni sobre les pitjors formes de •	
treball infantil (1999)

A l’informe es llegeix: “A més a més dels nombrosos 
sindicalistes que van ser víctimes d’actes de violèn-
cia indiscriminada, almenys dos dirigents sindicals 
van ser assassinats per les seves activitats sindicals, 
i es van registrar moltes altres violacions dels Drets 
Sindicals. Es van multiplicar els actes d’ingerència 
per part de les autoritats. Després d’haver pres el 
control de les finances del sindicat, van decidir 
supervisar les eleccions sindicals a tots els nivells. 
No es va avançar en l’adopció d’un nou projecte de 
codi laboral. Les antigues normes, que deneguen 
als treballadors del sector públic el dret a afiliar-se 
a un sindicat, segueixen vigents.”

Amb l’ajuda i l’assessorament de l’OIT, des del 
2005 s’està elaborant un nou codi del treball sobre 
el que no s’havia començat a discutir ni a difondre 
el contingut a finals del 2006. El projecte de llei de 
transició administrativa incloïa la llibertat sindical 
i el dret a vaga. Per tant, mentre aquest projecte 
de llei no s’aprovi seguiran en vigor les antigues 
lleis absolutament restrictives en tema d’exercici 

dels Drets Sindicals, sobretot en el sector públic. 
Actualment, és aquest el sector predominant en la 
economia iraquiana ja que inclou la banca, les as-
segurances, el petroli i, sovint, també les fàbriques 
de bateries o ciment.

Actualment es reconeix oficialment un únic 
sindicat, la Federació General de Treballadors 
Iraquians (GFIW), fruit de la fusió de tres 
sindicats:la Federació Iraquiana de Sindicats de 
Treballadors (IFTU) –que anteriorment era l’única 
organització reconeguda oficialment–, la Federació 
General de Sindicats (GFTU) i la Federació General 
de Sindicats Iraquians (GFITU). Aquest fet limita 
de ple l’exercici de la llibertat sindical.

“Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2007”. CIOSL.

La violència a Iraq en xifres
Tot i que se sap que des de l’inici de la invasió 
d’Iraq, el març del 2003, han mort 4.300 soldats, 
no existeixen xifres exactes sobre la quantitat d’ira-
quians que han perdut la vida en aquesta guerra. 
Ni el govern iraquià ni les tropes americanes tenen 
dades precises sobre les morts de la població ci-
vil. És per aquesta raó que les estimacions varien 
entre 100.000, segons el Ministeri de Salut d’Iraq, 
i 1.200.000 segons un institut d’investigació del 
Regne Unit.

““Iraq violence, in figures”. BBC 6 d’agost de 2008

Soldats morts per país

EUA 4.000 Ucraïna 18
Regne Unit 175 Bulgària 13
Itàlia 33 Espanya 11
Polònia 23 Altres 35

“Iraq violence, in figures”. BBC 6 d’agost de 2008
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IRAQ cRoNoloGIA

ATAc QuímIc SoBRe elS KuRdS 

1988 16 març S’acusa a l’Iraq d’haver 
usat armes químiques contra la 
ciutat kurda de Halabjah. 

IRAQ eNvAeIx KuwAIT 

1990 2 agost Iraq envaeix Kuwait i és 
condemnat per la resolució 660 
del Consell de Seguretat de les 
nacions Unides (CSnU) que fa una 
crida per a una retirada total. 

 6 agost La Resolució 661 del CSnU 
imposa sancions econòmiques a l’Iraq. 

1991 16-17 gener es dóna inici a la 
Guerra del Golf quan la coalició de 
forces comença a bombardejar l’Iraq 
(“operació tempesta del Desert”) 

 24 febrer S’inicia l’operació terrestre, 
de la qual en resulta l’alliberament 
de Kuwait el 27 de febrer. 

AlTo el Foc 

1991 3 març Iraq accepta els 
termes de l’alto el foc. 

1994 29 maig Saddam Hussein 
passa a ser Primer Ministre.

PeTRolI PeR AlImeNTS

1995 14 abril La Resolució 986 del CSnU 
permet la represa parcial de les 
exportacions petrolíferes d’Iraq per 
poder adquirir aliments i medicines 
(el programa “petroli per aliments”). 
L’Iraq no ho accepta fins el maig 
del 1996 i no es duu a terme fins 
el desembre del mateix any.

1995 15 octubre Saddam Hussein guanya un 
referèndum que li permet romandre com 
a president durant uns altres set anys.

1998 31 octubre L’Iraq posa termini a la 
cooperació amb la Comissió especial 
de les nnUU per a la Supervisió de 
la Destrucció d’Armes de Destrucció 
Massiva d’Iraq (UnSCoM). 

oPeRAcIó GuINeu del deSeRT

1998 16-19 desembre Després de l’evacuació 
del personal de les nnUU de Bagdad, 
els eeUU i la Gran Bretanya llancen una 
campanya de bombardejos, la “operació 
Guineu del Desert”, amb l’objectiu de 
destruir els programes d’armes nuclears, 
químiques i biològiques de l’Iraq. 

1999 17 desembre La Resolució 1284 del 
CSnU crea la Comissió de les nnUU per 
al Seguiment, Verificació i Inspecció 
(UnMoVIC), que reemplaça a la 
UnSCoM. Iraq rebutja la resolució.

2001 febrer La Gran Bretanya i els eeUU 
duen a terme bombardejos aeris per 
intentar inhabilitar la xarxa de defensa 
aèria d’Iraq. els bombardejos tenen un 
escàs recolzament internacional.

elS INSPecToRS d’ARmAmeNT ToRNeN

2002 setembre el President dels eeUU, George 
W. Bush, convida els escèptics líders 
mundials de la sessió de l’Assemblea 
General de les nnUU a fer front al “greu 
i creixent perill” d’Iraq, o bé a romandre 
al marge mentre els eeUU actuen. 
Durant el mateix mes, el Primer Ministre 
britànic, tony Blair, publica un dossier 
sobre la capacitat militar d’Iraq.

2003 març Hans Blix, l’inspector cap sobre 
armament, informa que Iraq ha accelerat 
la seva cooperació, però comunica que els 
inspectors necessiten més temps per poder 
verificar el grau de compliment d’Iraq. 

1920 25 abril S’inicia el mandat britànic a l’Iraq.

1932 3 octubre L’Iraq passa a ser 
un estat independent.

1958 14 juliol Un cop militar, encapçalat pel 
General de Brigada Abd-al-Karim qasim 
i el Coronel Abd-al-Salam Muhammad 
Arif, enderroca la monarquia. L’Iraq 
és declarat una república i qasim 
passa a ser el seu primer ministre. 

1963 8 febrer Un cop d’estat encapçalat 
pel Partit Socialista Baasista Àrab 
(ASBP) desallotja a qasim del seu 
lloc. Arif passa a ser president.

 18 novembre el govern baasista és 
enderrocat per Arif i un grup d’oficials.

1968 17 juliol Un cop, liderat pels baasistes, 
desallotja a Arif, i el General Ahmada 
Hasan al-Bakr és nomenat president.

1970 11 març el Consell del Comandament 
de la Revolució (CCR) i el Mul·là Mustafa 
Barzani, líder del Partit Demòcrata del 
Kurdistan (PDK), firmen un acord de pau.

NAcIoNAlITzAcIó d’uNA 
comPANyIA PeTRolíFeRA 

1972 Iraq nacionalitza la Companyia 
de Petroli d’Iraq (CPI). 

1974 en l’aplicació de l’acord del 1970, l’Iraq 
garanteix una autonomia limitada 
als kurds però el PDK la rebutja. 

1975 març en una reunió de l’organització 
de Països exportadors de Petroli 
(oPeP) a l’Alger, l’Iraq i l’Iran firmen 
un tractat amb l’objectiu d’acabar 
amb les disputes frontereres.

1979 16 juliol el President Al-Bakr dimiteix i és 
succeït pel Vicepresident Saddam Hussein.

GueRRA IRAN-IRAQ

1980 4 setembre Iran bombardeja les poblacions 
frontereres de l’Iraq. (Iraq considera aquest 
acte com el principi de la guerra amb l’Iran).

1980 17 setembre Iraq suspèn el 
tractat del 1975 amb l’Iran.

1981  7 juny Israel ataca un centre 
d’investigació nuclear iraquià a 
tuwaythat, prop de Bagdad. 
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SAddAm deSAlloTjAT 

2003 17 març L’ambaixador de la Gran Bretanya 
davant les nnUU declara que el procés 
diplomàtic amb Iraq ha finalitzat; els 
inspectors d’armament són evacuats; el 
President dels eeUU, George W. Bush, dóna 
48 hores a Saddam Hussein i als seus fills 
per abandonar Iraq o bé fer front a la guerra.

 20 març els míssils nord-americans 
ataquen objectius a Bagdad, marcant l’inici 
de la campanya liderada pels eeUU per 
enderrocar Saddam Hussein. Durant els dies 
següents, les tropes terrestres dels eeUU 
i la Gran Bretanya entren a l’Iraq pel sud.

, maig el Consell de Seguretat de les 
nnUU recolza l’administració liderada 
pels eeUU a l’Iraq i aixeca les sancions 
econòmiques. L’administrador dels 
eeUU decideix abolir el Partit Baasista 
i les institucions del règim anterior.

 14 desembre Saddam Hussein 
és capturat a tikrit. 

2004 abril-maig Les milícies xiïtes, lleials 
al clergue radical Moqtada Sadr, es 
fan càrrec de les forces de coalició. 
Surten a la llum testimonis fotogràfics 
d’abusos sobre presoners iraquians 
per part de tropes nord-americanes.

SoBeRANIA I eleccIoNS

2004 juny els eeUU entreguen la sobirania 
al govern interí encapçalat pel Primer 
Ministre Iyad Allawi. Saddam Hussein és 
transferit a la custòdia legal iraquiana.

2005 30 gener Una xifra estimada de vuit 
milions de persones vota a les elecciones 
per a l’Assemblea nacional transitòria. La 
xiïta Aliança Iraquiana Unida obté la majoria 
dels escons de l’assemblea. els partits 
kurds es van posicionar en segon lloc.

 juny Massoud Barzani presta jurament com 
a president regional del Kurdistan iraquià.

 agost el borrador de la constitució obté 
l’aprovació dels negociadors xiïtes i kurds, 
però no la dels representants sunnites. 

SAddAm éS PRoceSSAT 

2005  octubre Saddam Hussein és processat 
per crims contra la humanitat. els votants 
aproven una nova constitució que aspira 
a crear una democràcia federal islàmica.

  15 desembre els iraquians voten 
pel primer govern de mandat complet 
i pel primer parlament des de la 
invasió liderada pels eeUU. 

2006  20 gener L’Aliança Iraquiana Unida, 
liderada pels xiïtes, es proclama 
vencedora de les eleccions parlamentàries 
del desembre però sense aconseguir 
obtenir la majoria absoluta.

  novembre Saddam Hussein és declarat 
culpable de crims contra la humanitat 
i condemnat a pena de mort. 

  desembre L’informe del Grup d’estudi 
d’Iraq, que formula recomenacions al 
President Bush sobre futures polítiques 
al país, descriu la situació de “greu 
i en deteriorament”. Adverteix de la 
possibilitat d’una immersió en el caos 
que provocaria la caiguda del govern 
i una catàstrofe humanitària.

SAddAm execuTAT

2006 30 desembre Saddam Hussein 
és executat a la forca.

2007 gener el president dels eeUU, Bush, 
fa pública una nova estratègia a l’Iraq: 
milers de tropes seran enviades per 
reforçar la seguretat a Bagdad.

 juliol el President Bush declara que 
hi ha hagut només un limitat progrés 
militar i polític a l’Irak després de la seva 
decisió de reforçar el nombre de tropes 
nord-americanes allà destinades.

 octubre el parlament turc dóna els seu 
vist-i-plau a les operacions militars a 
l’Iraq en contra dels kurds rebels. turquia 
comença a ser pressionada per evitar una 
invasió.  
Karbala, la principal província xiïta, 
es conveteix en la 18ª província 
transferida al control local. 

ATAcS AeRIS TuRcS

2007 desembre turquia llança un 
atac aeri contra combatents del 
moviment kurd PKK dins d’Iraq.

 Gran Bretanya traspassa la seguretat de la 
província de Basra a les forces iraquianes, 
fet que marca el final de gairebé cinc anys 
de control militar britànic al sud d’Iraq.

2008  gener el parlament promulga 
una legislació que permet a antics 
oficials del partit Baath de Sadam 
Hussein tornar a la vida pública.

 abril el comandant militar dels eUA a 
Iraq, el general David Petraeus, diu al 
Congrés que vol detenir la retirada de 
tropes nord-americanes a causa dels 
pobres avanços en matèria de seguretat.

 juliol Austràlia acaba les seves 
operacions de combat a Iraq.

 el primer ministre Maliki visita Iran 
per tercer cop des de la seva entrada 
en funcions. Aspira a apaivagar els 
temors iranians sobre les propostes 
d’extensió il·limitada de la presència 
militar nord-americana a Iraq i afirma 
que no permetrà que el seu país s’utilitzi 
com a plataforma de llançament d’un 
atac nord-americà contra Iran. 

 el primer ministre Maliki parla per 
primera vegada de la possibilitat de 
concretar un horari per a la retirada de 
tropes nord-americanes com a part de 
les negociacions sobre un nou acord 
de seguretat amb Washington.

 el principal bloc sunnita, el Front del 
Consens iraquià, es torna a integrar 
al govern liderat pels xiïtes, gairebé 
un any després d’haver-se’n retirat.

 setembre Les forces nord-americanes 
entreguen el control de la província d’Anbar 
al govern iraquià. Considerada, en un inici, 
un punt clau de la insurgència contra els 
nord-americans i, posteriorment, un fortí 
d’Al-qaeda, és la primera província sunnita 
que es torna al govern xiïta iraquià.

Totes les dades d’aquesta cronologia s’han tret de la pàgina web de la BBC. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/737483.stm. La traducció de l’anglès és nostra.



 AFGAnIStAn  | 37



 AFGAnIStAn  | 37

Afganistan

ca dels homes bomba, un fet que era relativament 
estrany a Afganistan fins fa poc temps.

“Can the war in Afghanistan be won?”. BBC. 17 juny 2007

Quants soldats hi ha a l’Afganistan?
A l’Afganistan hi ha 32.000 soldats de l’OTAN, dels 
quals 11.000 són dels EEUU, que també tenen des-
plegats 13.000 militars més que estan entrenant a 
l’exèrcit afganès, construint carreteres, o buscant 
terroristes.

“Afghanistan: The government seeks stability via dialogue with enemies”.
Eurasianet. 10 maig 2007 

Quina visió tenen els afganesos i les afganeses 
de la coalició militar internacional?
Cinc anys després de la seva caiguda del poder, els 
talibans han tornat i tenen un fort control psicolò-
gic i militar sobre la meitat del país.

La coalició militar internacional de l’Afganistan 
(l’operació dirigida pels EEUU “Llibertat duradora” 
i la Força d’Assistència de Seguretat Internacional 
comandada per l’OTAN) està augmentant la por i 
el ressentiment entre la població afganesa. La dis-
tinció dels dos actors és molt borrosa amb l’OTAN 
dirigint constantment operacions de guerra. Els af-
ganesos veuen a tots dos prenent posicions en una 
situació de guerra civil i, com que les tropes de 
l’OTAN s’estan retirant als seus camps fortificats del 
sud del país, els locals perceben que la insurrecció 
dels talibans està derrotant un altre cop els poders 
militars globals.

“Afghanistan 5 years later - The return of the Taliban”. The Senlis Council.  
15 juliol 2006

PReGuNTeS I ReSPoSTeS

Pot ser guanyada la guerra a l’Afganistan?
Els talibans tenen nova confiança i noves tàctiques, 
i la seva campanya contra el govern i l’OTAN està 
essent un èxit des d’inicis del 2007.

A l’est del país, a Jalalabad, els suïcidis amb 
bomba s’han tornat tan freqüents que la carretera 
que va d’allà fins a Kabul és coneguda com la “car-
retera de Bagdad”.

Ni de lluny, l’OTAN i el govern del president 
Karzai semblen saber com contrarestar la insur-
recció renovada dels talibans. Les seves tàctiques 
estan dissenyades per fer sentir a la gent que no 
estan segurs enlloc.

Al sud de Kabul, a la província de Logar, dues 
escoles han estat atacades en els últims dies, i al-
gunes estudiants van ser ferides o assassinades. Els 
talibans es mostren particularment en contra de 
l’educació de les dones.

Durant uns anys després de ser expulsats del 
poder, els talibans semblaven haver desaparegut. 
Les noies van tornar a les escoles que els talibans 
havien tancat, es creaven grups de dones, i aquestes 
començaven a sortir a la televisió. Dissortadament, 
avui han tornat les campanyes d’assassinats contra 
dones destacades.

Les tropes de l’OTAN estan bloquejades al sud 
i a la resta del país i ni la policia ni l’exèrcit afganès 
poden controlar la situació. Nous reclutaments, 
noves armes i noves tàctiques estan arribant per 
ajudar els talibans des de fora. Especialment des 
de l’Iraq. Al-Qaeda, el ferm aliat dels talibans, està 
redirigint algunes de les seves forces cap allà.

El nou comandant d’Al-Qaeda a l’Afganistan, 
Mustafa bin Yazid, té experiència militar a l’Iraq, i 
es creu que és ell qui està darrere de la nova tàcti-
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S’està portant a terme de forma eficaç la 
reconstrucció de l’Afganistan?
Després de cinc anys de compromisos per part de 
donants internacionals de proveir amb recursos i 
assistència l’Afganistan, els afganesos s’estan morint 
de gana, i hi ha evidències que la pobresa està fent 
augmentar el suport cap als talibans

Els EEUU estan centrats en iniciatives contra el 
terrorisme i les respostes militars a la crisi de l’opi 
que pateix el país han minat les possibilitats de de-
senvolupament tant locals com internacionals per 
respondre als desafiaments lligats a la pobresa.

“Afghanistan 5 years later – The return of the Taliban”.  
The Senlis Council. 15 juliol 2006 

La seqüència de la reconstrucció del país ha 
seguit l’ordre apropiat?
Les prioritats de la comunitat internacional no van 
estar a la línia de les necessitats de la població. S’ha 
prioritzat en la seguretat militar enlloc de fer-ho 
en l’ajuda als afganesos per lluitar contra l’extrema 
pobresa i la inestabilitat econòmica. La despesa 
militar sobrepassa en un 900% la dedicada al de-
senvolupament i la reconstrucció.

“Afghanistan 5 years later – The return of the Taliban”. The Senlis Council.  
15 juliol 2006 

Com mantenen els talibans els seus fons plens?
De la mateixa manera que els talibans es mouen a 
través de les fronteres entre l’Afganistan i el Pakistan 
amb impunitat, també ho fan els diners.

La circulació de diners a l’Afganistan no ha es-
tat aturada i la principal raó per a això, és que tant 
Washington com els seus aliats van cometre l’error 
de buscar solucions d’alta tecnologia per a aquest 
flux monetari.

El sistema que utilitzen els talibans és un sis-
tema de connexions tribals que no compta amb 
la sofisticació d’un sistema financer modern. Els 
talibans no utilitzen bancs i es mouen lliurement 
per les fronteres.

“How the Taliban keep their coffers full”.  
Asia Times. 10 gener 2007

Quines són les tàctiques militars utilitzades pels 
talibans a l’Afganistan?
Bush ha fracassat en el seu intent d’aconseguir 
menys restriccions i més tropes per a l’Afganistan 
a la cimera de Riga de l’OTAN. 

L’OTAN, en la seva primera missió fora d’Eu-
ropa, té uns 32.000 soldats a l’Afganistan lluitant 
contra els talibans per tot el sud i l’est del país. 

El comandant Mul·là Obaidullah ha amenaçat 
que si l’OTAN desplega més soldats serà més fàcil 
per als talibans llençar els seus atacs.

El suïcidis i les bombes a les carreteres, que 
tenen per objectiu a les tropes estrangeres, han 
augmentat per quatre aquest any, fins a 600 per 
mes, amb violència registrada en 32 de les 34 pro-
víncies del país.

Els talibans opten per tàctiques asimètriques 
basades en precedents històrics per vèncer a les 
tropes de l’OTAN. Primer contra els britànics en 
el s.XIX i després contra la URSS en els 80, es va 
vèncer utilitzant campanyes de baixa intensitat i 
utilitzant els avantatges geogràfics. A més, s’ha de 
sumar el suport de sota mà del Pakistan per de-
sestabilitzar l’Afganistan, així com la corrupció del 
govern afganès que inclou senyors de la guerra amb 
connexions amb la indústria dels narcòtics. 

Mentre que l’administració Bush demana més 
tropes i armament, els crítics destaquen que els 
EEUU han posat massa èmfasi en la despesa militar 
en contra de l’ajut per a la reconstrucció. Segons al-
guns càlculs, les operacions militars han costat 82,5 
bilions de dòlars americans des del 2002, comparat 
amb 7,3 bilions gastats en desenvolupament. (Una 
disparitat del 900%).

“Time is on the Taliban’s side”.  
Asia Times. 2 desembre 2006 

Cèl·lules talibanes secretes, en connivència amb 
simpatitzants de l’administració afganesa, estan 
apareixent a les ciutats del país. Aquestes accions 
marquen una nova fase de la insurrecció on els 
talibans condueixen operacions en àrees urbanes 
intentant paralitzar les administracions locals del 
govern de Kabul.

La intenció és obrir nous fronts, i al mateix 
temps evitar que l’OTAN pugui llançar bombar-
dejos contra ells.

“Taliban turn their focus on cities”.  
Asia Times. 19 maig 2007 
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Quines són les tàctiques militars utilitzades per 
Al-Qaeda a l’Afganistan?
Les tàctiques dels insurgents a l’Afganistan estan 
patint una lenta evolució en el sentit de desplegar 
unitats més grans que ataquen més durament les 
infraestructures del país.

No obstant això, aquests atacs no substitueixen 
els atacs de petites unitats: emboscades, segrestos, 
assassinats i bombes suïcides. 

La idea és utilitzar unitats semi-convencionals 
per apoderarse-se de ciutats petites i destruir així 
la moral dels soldats demostrant-los que no poden 
fer res contra els talibans.

“Al-Qaeda’s long march to war”.  Asia Times. 31 Maig 2006 

Qui són els paixtus?
Hi ha al voltant de 12.000.000 de paixtus a l’Afga-
nistan i prop de 40.000.000 al Pakistan. Els talibans 
són majoritàriament paixtus i són reclutats tant a 
l’Afganistan com al Pakistan per lluitar contra les 
tropes desplegades per l’OTAN.

De totes maneres, els paixtus es queixen de ser 
vistos com a terroristes i reivindiquen el seu com-
promís amb la pau al mateix temps que critiquen el 
bany de sang en el que està immers el país.

“Paixtus in Pakistan speak out against the Taliban insurgency in Afghanistan”. 
Eurasianet. 27novembre 2006 

Quina és la situació dels Drets Humans a 
l’Afganistan?
A moltes parts del país, els afganesos són víctimes 
d’abusos i opressió per part dels senyors de la guer-
ra locals i milícies, i d’aquests, la majoria són aliats 
del govern. 

Al 2006, més de 1000 civils van ser assassinats 
com a resultat de la violència relacionada amb la 
insurrecció, la majoria d’ells al sud del país. En to-
tal, més de 3000 afganesos han mort per la vio-
lència al 2006, el doble que en el 2005 i més que 
en qualsevol any des de la caiguda dels talibans el 
2001. Les Nacions Unides van estimar que la vio-
lència va desplaçar unes 15.000 famílies (al voltant 
de 80.000 persones) al sud de l’Afganistan.

En el Maig del 2006, Karzai va minar el procés 
crucial de reforma de la policia afganesa nomenant 
una sèrie de persones conegudes per haver violat 
els Drets Humans, i a senyors de la guerra com 
ara Baseer Salangi i Ghulam Mustafa, com a caps 
regionals de la policia.

Pel que fa a la situació de les dones, aquestes 
i les noies continuen patint un estatus social, eco-
nòmic i polític extremadament inferior. Es troben 
entre els pitjors indicadors a nivell mundial com 
ara els d’esperança de vida (46 anys), mortalitat ma-
terna (1600 morts per 100.000 habitants), i taxa 
d’alfabetització (12,6% de les dones de més de 15 
anys).

“Afghanistan: World Report 2007”. Human Rights Watch

Les reformes legals designades per protegir les do-
nes no han estat implementades i les dones con-
tinuen essent detingudes per incomplir normes 
socials. 

La manca d’un bon govern i de l’aplicació de 
la llei, han contribuït a crear un clima d’impunitat. 
Delegats del govern i poders locals no rendeixen 
comptes per les seves accions mentre que l’accés a 
la justícia és mínim o nul. 

L’escalada del conflicte ha causat tensions soci-
als. Les violacions del dret internacional humanita-
ri, així com la dels Drets Humans, van ser comeses 
amb impunitat per tots els actors involucrats en el 
conflicte, incloent-hi les forces de seguretat inter-
nacionals i afganeses i els talibans.

Pel que fa al govern, la corrupció i la implicació 
de molts polítics en el tràfic de drogues han minat 
l’aplicació i el desenvolupament de la justícia. A 
més, les presons privades continuen essent admi-
nistrades per caps regionals.

“Afghanistan: Report 2007”. Amnesty International 

Quina és la situació de la dona a l’Afganistan?
Sis anys després de l’expulsió del poder dels ta-
libans, les dones viuen una situació paradoxal 
a l’Afganistan. Actualment tenen veu i una po-
sició reconeguda per la Constitució, però han 
de treballar en una situació de por i intimidació 
constants.

La bona notícia és que els drets de les dones 
afganeses s’han consagrat amb la Constitució, una 
constitució que demana canvis en la llei per lluitar 
contra les tradicions que van en contra seva.

Dels 361 membres del parlament avui en dia, 
91 són dones.

Fins i tot han començat a parlar dels matrimo-
nis forçats, els assassinats d’honor, l’avortament o 
les violacions, en una societat predominantment 
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masclista. Grups locals de Drets Humans han co-
mençat a documentar aquestes atrocitats.

Les males notícies són que l’Estat no pot pro-
tegir les dones i assegurar-les que puguin anar a 
la feina tranquil·lament.

La Comissió Independent de Drets Humans 
d’Afganistan, va documentar més de 1500 ca-
sos d’atrocitats comeses contra les dones l’últim 
any.

“Women under siege in Afghanistan”. BBC. 20 juny 2007

Hi ha hagut justícia per als criminals de guerra 
a l’Afganistan?
Durant els últims cinc anys, el govern d’Afganis-
tan, les NNUU i la Comunitat Internacional, di-
rigida pels EEUU, han seguit una política de col-
laboració amb criminals de guerra, violadors de 
Drets Humans i traficants de drogues enlloc de 
perseguir-los.

Segons HRW hi ha 5 accions claus que s’han de 
portar a terme al país:

Commemoració pública del sofriment durant les •	
tres dècades de guerra del poble afganès (invasió 
soviètica 1979, guerres civils dels 90 i l’ascens i 
caiguda dels talibans).
Examinar els serveis públics perquè no comptin •	
amb cap violador dels DDHH.
Documentar els successos del passat per establir •	
responsabilitats.
Promoció de la reconciliació i la unitat •	
nacional.
Establiment d’un mecanisme de justícia i de de-•	
puració de responsabilitats. 

“Afghanistan: Justice for War Criminals Essential to Peace”.  
Human Rights Watch. 12 desembre 2006

Hi ha llibertat de premsa a l’Afganistan?
A l’Afganistan, el sistema judicial està en mans 
dels religiosos de línia dura. La nova Constitució 
afganesa garanteix la llibertat d’expressió, però la 
llei que regeix els mitjans de comunicació diu que 
els periodistes no haurien de discutir qüestions 
religioses o de seguretat nacional. Els límits exac-
tes del que està permès no estan ben definits i els 
tribunals s’inclinen per interpretar-los de forma 
rígida.

“Post-Taliban free speech blocked by courts, clerics”. 
Washington Post. 11 desembre 2005
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Funciona el sistema judicial a l’Afganistan?
La reforma de la justícia és una qüestió important, 
ja que fins al dia d’avui, les faccions conservadores 
dominen la Cort suprema i el sistema judicial dei-
xa als líders locals actuar dins la impunitat.

“Afghanistan’s opium future”. Jordan Times. 25 gener 2006 (Emma Bonino)

Pot funcionar la democràcia a l’Afganistan?
La nova Assemblea Nacional té el potencial 

de jugar un rol vital en estabilitzar l’Afganistan, 
establir el pluralisme, institucionalitzar la compe-
tició política i donar veu a la diversitat de població 
del país. Per ser responsables de la nació afganesa 
s’ha de poder demanar responsabilitats al govern 
presidencial. No obstant això, l’èxit d’aquesta ins-
titució inexperta està enverinat, particularment 
degut a l’absència d’un rol formal per part dels 
partits polítics, qüestió essencial per gestionar les 
tensions internes. La falta d’aquests blocs organit-
zats ha posat de manifest com els cercles de poder 
de temps passats han intentat dominar els proce-
diments, fet que obliga les noves forces moderades 
a moure’s ràpidament per establir grups formals 
que assegurin que les seves veus són escoltades.

El sistema de vot no transferible utilitzat a les 
legislatives del 2005 va excloure els partits polí-
tics, els quals són vitals per al desenvolupament 
d’una democràcia forta. L’absència de sòlids blocs 
polítics significa que el president Karzai haurà 
d’establir un suport concret per a cada qüestió 
tractada. Fins al moment la política ètnica ha estat 
un dels principals elements d’organització, però 
seria millor portar aquesta política a un camp més 
obert de blocs formalitzats.

En els primers mesos, la legislatura bicameral 
ha funcionat lentament però amb un ritme cons-
tant, emfatitzant el procés de presa de decisions. 
Discussions sense sentit i repetició de votacions 
en les mateixes qüestions han demostrat als le-
gisladors la importància de construir més blocs 
formals per organitzar procediments, així com la 
importància de seguir processos ben definits. 

Que l’assemblea compta amb senyors de la 
guerra, caps de l’exèrcit i traficants de drogues 
no ho discuteix ningú, però és la institució, i no 
els membres, allò que importa. La seva presència 
no ha de ser utilitzada com una excusa perquè el 
cos sigui marginat.

Perquè la legislatura i els valors democràtics 
arrelin, el reconeixement i el recolzament inter-
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nacionals són requerits. No és una qüestió de fi-
nances, recursos o entrenament, sinó també d’in-
teracció entre la branca executiva i la comunitat 
internacional amb ella. 

Una de les primeres tasques dels representants 
escollits en una democràcia és normalment la de 
gestionar l’assignació dels recursos. L’Afganistan 
es troba en una situació inusual on els donants 
controlen pràcticament la totalitat dels seus recur-
sos. No obstant això, la Comunitat Internacional 
pot comptar amb l’Assemblea Nacional com a in-
terlocutor. Enmig d’un augment de la falta d’il·-
lusió en la qüestió de la reconstrucció política i 
econòmica, aquest és el fòrum des d’on es poden 
començar a gestionar les expectatives i escoltar 
les prioritats del poble afganès. 

També és vital que les institucions del país 
siguin operatives per implementar el seu cos legis-
latiu. Si es té la sensació que l’Assemblea Nacional 
no aconsegueix res, el ciutadans perdran la fe en 
la democratització, permetent als antics cercles 
de poder reafirmar-se fora de les estructures 
constitucionals. 

La creació de l’Assemblea Nacional va ser no-
més un pas en la transició política del país, no el 
definitiu. Un poder legislatiu ben establert, res-
ponsable i respectat, aportarà estabilitat perme-
tent un ampli espectre de veus per ser escoltades 
i establir les bases del futur del país. 

Construir bones relacions entre les instituci-
ons de l’Estat necessita ser una prioritat.

“Afghanistan’s new legislature: Making Democracy work”.  
ICG. 15 maig 2006 

Quina és la composició del parlament afganès?
Molts dels seus membres, incloent-hi antics se-
nyors de la guerra, comunistes i monàrquics, tenen 
poques credencials democràtiques. A més, alguns 
parlamentaris són només mig alfabets. Els crítics 
diuen que molts parlamentaris basen els seus vots 
en consideracions personals, no en els millors in-
teressos per al país, i amb molt poca consideració 
per a la constitucionalitat de la qüestió.

“Afghanistan: Supreme Court to decide foreign minister’s fate”. 
Eurasianet. 29 maig 2007

Quina posició ocupa l’Afganistan en la 
producció mundial d’opiacis?
L’Afganistan s’ha convertit en el primer produc-
tor mundial d’opiacis i la producció de droga ha 
assolit el 25% del PIB.

“Afghanistan’s opium future”.  
Jordan Times 25 gener 2006 (Emma Bonino) 

Quines són les diferents estratègies antidroga?
Els programes dels EEUU per posar fre als cul-
tius i l’exportació de narcòtics estan fracassant, i 
així estan ajudant a augmentar la insurrecció dels 
talibans i augmentar l’amenaça d’estendre la ines-
tabilitat per tot l’Àsia Central. 

Segons l’Oficina de Drogues i Crim de les 
NNUU, la producció total d’opi a l’Afganistan va 
augmentar en un 49% el 2006, i va representar 
prop d’un 90% del subministrament global d’opi. 
Des de la caiguda dels talibans del poder al 2001, 
l’àrea de cultiu d’opi ha augmentat de 8000 hec-
tàrees a 165.000 hectàrees.

Representants de l’OTAN acusen els talibans 
de traficar amb drogues per tal d’aconseguir 
recursos per al reclutament i els entrenaments. 
D’altres analistes acusen els membres de l’admi-
nistració afganesa, de la policia i de l’exèrcit, d’ac-
ceptar suborns per permetre el cultiu i el trans-
port de narcòtics. Aquesta corrupció ha limitat 
l’habilitat del govern de Karzai per implementar 
un programa antinarcòtics efectiu.

Actualment, la tensió entre els EEUU i el go-
vern afganès està augmentat degut a les diferèn-
cies per combatre aquesta situació. Mentre que 
els primers prefereixen fumigar amb avions, els 
segons defensen colpejar amb pals els cultius. 

També entre els EEUU i la UE hi ha diferènci-
es, ja que els primers volen endurir la seva política 
per eradicar els cultius, i els segons estan conside-
rant promoure la seva legalització, així com la im-
plementació d’un programa per comprar opiacis 
directament dels grangers afganesos.

“Afghanistan: US and EU anti-drug strategies are diverging”.  
Eurasianet . 3 abril 2007 

Com està progressant la reforma de la policia 
afganesa?
La reforma del sector de seguretat a l’Afganistan 
no ha funcionat bé com a conseqüència de l’ab-
sència d’una estratègia coherent per reformar i 
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reconstruir l’exèrcit, la policia i el sistema de ma-
gistrats, dintre del marc del desarmament.

Mentre que la reforma és un procés molt 
lent, el poc progrés que es percep després de cinc 
anys ha creat un sentiment de desil·lusió entre la 
població que té ganes i necessitat de canvis. La 
reforma s’està actualitzant en aquests moments 
però tendeix a concentrar-se en l’entrenament i 
l’equipament, en canvi no es pensa en les tasques 
de la policia en un estat democràtic i en relació 
amb d’altres institucions.

Construir un cos de policia s’ha de veure com 
una part d’un procés més ampli de democratit-
zació, no només una tasca de seguretat. Un pro-
cés on ha de participar el conjunt de la societat i 
no quedar exclusivament en mans d’uns quants. 
Aquest és un fet especialment vital en zones de 
conflicte on la gent s’enfronta a la decisió de donar 
suport a les institucions de govern o no. Quan la 
gent confiï en la policia serà el moment en què hi 
hagi veritable seguretat.

“Reforming Afghanistan’s Police”. ICG. 30 agost 2007

Quina és la situació que es viu a la frontera 
entre l’Afganistan i el Pakistan?
La falta de progrés en la implementació de millors 
esquemes de control de les fronteres a l’Afganis-
tan és deguda a l’oposició de Kabul, ja que aquesta 
acció legitimaria la Línia Durand, l’artificial fron-
tera de 2600km establerta pels britànics el 1893 
que divideix les principals terres paixtus entre 
l’Afganistan i el Pakistan, i que roman disputada 
pels paixtus a l’Afganistan.
El Pakistan ha començat a aixecar una tanca en 
diverses zones seleccionades a través de la fron-
tera amb l’Afganistan i també s’ha compromès a 
col·locar mines en algunes àrees concretes de la 
frontera amb la intenció de frenar els atacs dels ta-
libans a l’Afganistan des de territori pakistanès.

“Afghan-Pakistani tension could create opening for Iran”.  
Eurasianet . 3 gener 2007

Els talibans estan recuperant la seva força?
Privats del poder i sense controlar el territori, els 
talibans s’han mostrat capaços de semblar més po-
tents d’allò que indicaria el seu nombre de mem-
bres o els recursos que disposen.

Els talibans ara afirmen tenir influència a la 
major part del país i haver estès la seva àrea de 

control més enllà del seu territori tradicional, al 
sud del país.

Han creat un mecanisme de comunicació molt 
sofisticat que reflecteix un moviment cada vegada 
més segur. Utilitzen tota una gamma de mitjans 
de comunicació i s’aprofiten dels fracassos polítics 
del govern de Kabul. El resultat és la debilitació 
del suport de la població a la creació d’un estat; 
encara que, molt poca gent dóna activament su-
port als talibans.

Un lloc web amb el nom de l’antic règim, l’Emi-
rat Islàmic d’Afganistan, s’està utilitzant com a cen-
tre de distribució de declaracions del lideratge. 

Un dels comandants a la província de Wardak 
va declarar que no controlen ni carreteres ni po-
bles, però que controlen les àrees rurals i que tenen 
cada vegada més seguidors a causa de la corrupció 
de l’administració.

En un dels pobles sota el control dels talibans la 
gent afirma que ha augmentat la seguretat des que 
van arribar els talibans i que ells estaven disposats 
a resoldre els petits problemes, cosa que el govern 
del president Karzai no havia fet mai.

El comandant militar dels talibans a Wardak, 
Mullah Rashid Akhond, comenta que té 2.000 
combatents i que és l’operador d’un sistema admi-
nistratiu amb ordres que arriben des de Kandahar, 
al sud, de la mateixa manera que durant el govern 
dels talibans que va caure el 2001. A més, diu que 
els talibans tenen els seus propis tribunals i que 
cada vegada arriben més casos que s’han retirat 
dels tribunals del govern.

Fa sis anys els talibans tenien dificultats per 
reclutar nous combatents, ara s’aprofiten de la crei-
xent corrupció, de la lentitud de la reconstrucció 
i de la presència de les tropes estrangeres. L’antic 
ministre de l’interior, Ali Ahmad Jalali, va dir que 
la pujada dels talibans és conseqüència de la debi-
litat del govern central. Allò que mou a la gent, va 
comentar, no és una ideologia, sinó un ambient 
inestable. Jalali és un candidat potencial a les elec-
cions que se celebraran l’any que ve, perquè el pre-
sident Karzai es veu enfrenat a una creixent pressió 
internacional d’entregar resultats ràpidament.

Sembla clar que la batalla per Afganistan és 
més dura ara que després de la primera derrota 
dels talibans l’any 2001.

“Why the Afghan Taleban feel confident” BBC. 1 de febrer de 2008 
“Taliban Propaganda: wining the war of words?” International Crisis Group. 28 
de juliol de 2008
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AFGANISTAN cRoNoloGIA 

INTeRveNcIó SovIèTIcA 

1980 Babrak Karmal, líder de la facció 
Parcham del Partit Democràtic Popular, 
s’instal·la com a governador, amb el 
recolzament de les tropes soviètiques. 
Però la resistència al règim s’intensifica 
amb diversos grups mujahidins lluitant 
contra les tropes soviètiques. els 
eeUU, la xina, l’Iran i l’Aràbia Saudita 
els proveeixen de diners i armes.

1985 els muhayidin es reuneixen al Pakistan 
per formar l’aliança contra les forces 
soviètiques. S’estima que la meitat de la 
població afganesa ja ha estat desplaçada 
per la guerra, molts d’ells fugint cap 
als països veïns: l’Iran o el Pakistan.

el Nou lídeR SovIèTIc mIKhAIl 
GoRBAchev declARA Que ReTIRARà 
leS TRoPeS d’AFGANISTAN.

1986 els eeUU comencen a proveir als muhayidin 
de míssils Stinger, que possibiliten 
l’enderrocament dels helicòpters 
soviètics Gunship. Babrak Karmal és 
reemplaçat per najibullah com a cap del 
règim recolzat per la Unió Soviètica.

1988 L’Afganistan, la URSS, els eeUU i Pakistan 
firmen acords de pau, i la Unió Soviètica 
comença a retirar les seves tropes del país.

1989 Les últimes tropes soviètiques surten 
del país, però la guerra civil continua 
ja que els muhayidin pressionen 
per enderrocar a najibullah.

1991 La URSS i els eeUU acorden deixar 
d’enviar ajuda militar a ambdós bàndols.

TRIomF mujAhIdí

1992 La resistència prop de Kabul i najibullah 
cau del poder. Les milícies rivals pugnen 
per estendre la seva influència.

1993 Les faccions muhayidin acorden formar un 
govern amb l’ètnia tajika. Burhanudding 
Rabbani és proclamat president.

1994 La rivalitat entre faccions continua i els 
talibans, dominats pels paixtus, sorgeixen 
com a major repte per al govern de Rabbani.

1996 els talibans prenen el control de Kabul 
i introdueixen la línia dura de l’Islam, 
prohibint a les dones treballar, i incorporant 
càstigs de tall islàmic que inclouen 
lapidacions i amputacions. Rabbani fuig per 
unir-se a l’aliança antitalibana del nord. 

elS TAlIBANS SoTA PReSSIó

1997 els talibans són reconeguts com a 
governants legítims tant pel Pakistan 
com per l’Aràbia Saudita. La majoria de 
la resta de països continua considerant 
a Rabani com a cap d’estat. els talibans 
controlen ara dos terços del país.

1998 Diversos terretrèmols maten a milers de 
persones. els eeUU llancen bombardejos 
de missíls sobre el què se sospita 
que són les bases del militant osama 
bin Laden, acusat de bombardejar 
ambaixades dels eeUU a l’Àfrica.

1999 Les nnUU imposen sancions i un 
embargament aeri per forçar l’Afganistan a 
lliurar osama bin Laden per processar-lo.

2001 gener Les nnUU imposen més 
sancions als talibans per forçar-los 
a lliurar a osama bin Laden.

 març els talibans fan saltar pels 
aires les estatues gegants dels 
Budes, en un desafiament als esforços 
internacionals per salvar-los.

 abril el Mul·là Mohammad Rabbani, el 
segon líder talibà més poderós després 
del Comandant Suprem - el Mul·là 
Mohammed omar - mor de càncer de fetge.

 maig els talibans ordenen a les minories 
religioses a portar etiquetes per identificar-
se com a no-musulmans, i a les dones 
hindús a portar el vel de la mateixa 
manera que ho fan les dones afgeneses.

 setembre Vuit treballadors d’ajuda 
exterior són processats al tribunal 
Suprem per promoure el cristianisme, 
després de mesos de tensió entre els 
talibans i les agències d’ajuda.

 Ahmad Shah Masood, guerriller llegendari 
i líder de la principal oposició als talibans, 
és assassinat, aparentment per assassins 
que es fan passar per periodistes.

 octubre els eeUU i la Gran Bretanya 
llançan bombardejos aeris contra 
l’Afganistan després de que els talibans 
rebutgin la entrega de osama bin Laden, 
a qui se l’acusa de ser el responsable dels 
atacs de l‘11 de setembre a nordamèrica.

 novembre Les forces d’oposició prenen 
Mazar-e Sharif i en qüestió de dies marxen 
cap a Kabul i a altres ciutats claus. 

1919  L’Afganistan recupera la independència 
després de la tercera guerra contra les 
forces britàniques que intentaven posar 
el país sota la seva òrbita d’influència.

1926 Amanullah s’autoproclama rei i 
intenta introduir reformes socials 
que comporten una oposició per part 
de les forces conservadores.

1929 Amanullah fuig després dels disturbis i del 
descontent produït per les seves reformes.

1933 Zahir Shah es converteix en el rei i 
l’Afganistan continua essent una monarquia 
durant les següents quatre dècades.

1953 el General Mohammed Daud es 
converteix en Primer Ministre. Fa un 
gir cap a la Unió Soviètica a la cerca 
d’ajuda econòmica i militar. Introdueix 
nombroses reformes socials, com 
l’abolició del purdah (la pràctica de 
recluir a les dones de la vida pública)

1963 Mohammed Daud és forçat a 
dimitir com a Primer Ministre. 

1964 S’introdueix la monarquia constitucional, 
però aquesta porta a la polarització 
política i a una sèrie de lluites de poder.

1973 Mohammed Daud pren el poder en un 
cop i proclama la república. Promou 
l’enfrontament entre la URSS i les 
potències occidentals, i el seu estil el 
distancia de les faccions de l’esquerra, 
les quals uneixen forces contra ell.

1978 Un cop, per part de l’esquerrà Partit 
Democràtic Popular, enderroca i mata el 
General Daud. Però les faccions Khalq 
i Parcham del partit entren en disputa, 
portant a una purga o a l’exili la majoria 
dels líders d’aquesta última. Al mateix 
temps, líders islàmics conservadors 
i ètnics que van plantejar objeccions 
als canvis socials, comencen una 
revolució armada en l’àmbit rural.

1979 Una lluita de poder entre els líders de 
l’esquerra, Hafizullah Amin i nur Mohammed 
taraki a Kabul, acaba en victòria del primer. 
Les revoltes en l’àmbit rural continuen 
i l’exèrcit afganès fa front al col·lapse. 
Finalment, la Unió Soviètica envia tropes al 
país per a eliminar a Amin, que és executat.  
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el RèGIm TAlIBà cAu

2001 5 desembre els grups afganesos arriben 
a un acord a Bonn per a un govern interí.

 7 desembre els talibans finalment 
retenen el seu últim bastió, Kandahar, 
però el Mul·là omar fuig.

 22 desembre el monàrquic paixtú, 
Hamid Karzai, pren jurament com a 
cap d’un govern interí el poder del 
qual és compartit per 30 membres.

2002 gener el primer contingent de forces 
de pau estrangeres s’instal·la al país.

 abril L’exrei Zahir Shah torna, però declara 
que no farà cap reclamació sobre el tron.

 maig el Consell de Seguretat de les nnUU 
estén el mandat de la Força d’Assistència 
de Seguretat Internacional (FASI) fins el 
desembre del 2002. Les forces aliades 
continuen les seves campanyes militars 
per a localitzar el que queda d’ Al-qaeda 
i de les forces talibanes al sud-est.

 juny La Loya Jirga, o Gran Consell, 
elegeix a Hamid Karzai com a cap 
d’estat interí. Karzai escull els membres 
de la seva administració, que ha 
de retre servei fins l’any 2004.

 juliol el Vicepresident Ají Abdul qadir 
és assassinat per pistolers a Kabul.

 setembre Karzai s’escapa per 
poc d’un intent d’assassinat a 
Kandahar, la seva ciutat natal.

 desembre el president Karzai i 
líders del Pakistan i turquia firmen 
un acord per construir un gasoducte 
a través d’Afganistan que ha de 
transportar gas turc al Pakistan.

2003 agost L’otAn pren les regnes de la 
seguretat de Kabul, en el seu primer 
compromís operacional fora d’europa. 

NovA coNSTITucIó

2004 gener La Gran Assemblea - o Loya 
Jirga - adopta una nova constitució 
que aporta una presidència forta.

 març L’Afganistan s’assegura la 
recepció de 8,2 bilions de dòlars com 
a ajuda per un període de tres anys.

 setembre Un míssil és disparat 
cap a l’helicòpter que transportava 
el President Karzai però sense donar 
en el blanc; es tracta de l’intent més 
seriós d’atemptar contra la seva 
vida des del setembre del 2002.

 octubre-novembre eleccions 
presidencials: Hamid Karzai és proclamat 
vencedor, amb el 55% dels vots. Presta 
jurament del seu càrrec el desembre, 
entre estrictes mesures de seguretat.

2005 febrer Diversos centenars de persones 
són víctimes mortals de l’hivern 
més sever dels últims deu anys.

 maig es donen a conèixer detalls 
de presumptes abusos a presoners 
per part de forces nord-americanes 
a centres de detenció.

Nou PARlAmeNT

2005 setembre Primeres eleccions 
parlamentàries i provincials 
en més de 30 anys.

 desembre el nou parlament celebra 
la seva sessió inaugural.

2006 febrer La reunió de donants internacionals 
a Londres es compromet a donar més de 
10 bilions de dòlars com a ajuda per a la 
reconstrucció per un període de cinc anys.

l’oTAN PReN el coNTRol

2006 juliol Les tropes de l’otAn prenen el 
lideratge de les operacions militars al sud. 
es produeixen fortes lluites en el moment 
en què les forces tracten d’estendre el 
control governamental sobre les àrees 
on la influència dels talibans és gran.

 octubre L’otAn assumeix la responsabilitat 
en qüestió de seguretat arreu de tot 
l’Afganistan, al prendre el comandament 
a l’est del país, el qual estava, fins a 
aquest moment, en mans d’una coalició 
de forces liderades pels eeUU.

2007 març el Pakistan declara que ha 
arrestat al Mul·là obaidullah Akhund, 
el tercer membre de major rang en el 
consell de lideratge dels talibans.

 maig el comandant militar de major 
rang dels talibans, el Mul·là Dadullah, 
cau mort durant la lluita contra forces 
afganeses i nord-americanes.

tropes afganeses i pakistaneses mantenen 
enfrontaments a la frontera, en el pitjor 
episodi de violència que es produeix després 
de dècades de disputes frontereres latents.

 juliol Mor l’exrei Zahir Shah.

INcRemeNT de lA vIolèNcIA

2007  novembre Un atac suïcida contra 
una delegació parlamentaria va matar 
com a mínim a 41 persones al poble de 
Baghlan al nord del país. És el pitjor atac 
d’aquest tipus que ha viscut el país.

  desembre Dos alts enviats de la Ue i l’onU 
són acusats per oficials afgans de contactar 
amb els talibans i són expulsats del país.

 abril els dirigents de l’otAn es reuneixen 
a Bucarest i afirmen que la missió de 
manteniment de la Pau a Afganistan és 
d’alta prioritat. Asseguren un compromís 
ferm, compartit i a llarg termini. 

2008  juny els talibans organitzen una evasió 
massiva de la presó de Kandahar i van 
alliberar a com a mínim 350 insurgents. 

 juliol Un atac bomba contra l’ambaixada 
de l’Índia a Kabul va matar a més de 40 
persones, inclòs un agregat de defensa. 

  agost Deu soldats francesos van 
morir en una emboscada dirigida 
per combatents talibans. 

 el president Karazai va acusar a la coalició 
afgano-nord-americana d’assassinar a 
com a mínim 89 civils en una operació 
aèria a la província occidental de Herat.   

Totes les dades d’aquesta cronologia s’han tret de la pàgina web de la BBC. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1162108.stm. La traducció de l’anglès és nostra.
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Pakistan

A més a més, tal i com es llegeix a l’informe 
“Pakistan un futur encara incert”, Musharraf va fer 
una interpretació molt lliure de la Constitució i de 
les disposicions de la Cort Suprema fins el punt 
que es va autoproclamar President de la República 
(20/06/2001) sense tenir en compte el principi de 
separació de les funcions de Cap de l’Estat i de Cap 
del Govern. Són notoris els contrastos seriosos i 
greus mantinguts amb el Poder Judicial, l’únic òr-
gan estatal que s’ha oposat contundentment a l’as-
signació de poders extra legítims a Musharraf. 

Analisi e Ricerche Geopolitiche sull’Oriente ARGO: “Pakistan un futuro ancora 
incerto”, octubre 2007 

Hi ha hagut avançaments en la política exterior 
després del cop d’estat del 1999?
S’ha pogut assistir a una millora de les relacions 
amb l’Índia després de les tensions agudes del 
2001 i 2002. 

A conseqüència d’un discurs moderat i d’ober-
tura del primer ministre indi (abril 2003) i de de-
mostracions de voluntat conciliadora per part del 
Pakistan, es van tornar a reprendre les relacions 
diplomàtiques entre els dos països i es va procla-
mar el cessament del foc al llarg de la frontera de 
Caixmir (novembre 2003).

En els últims anys s’ha assistit a una situació 
canviant en les relaciones bilaterals d’aquests pa-
ïsos. En ocasions de catàstrofes naturals (el terra-
trèmol de l’octubre del 2005), l’Índia va concedir 
una important ajuda econòmica al Pakistan, els 
dos països van tornar a restablir una línia d’auto-
bús que unia el Jammu and Kashmir (l’estat més 
septentrional de l’Índia) i el Azad Kashmir (sota 
el control pakistanès) etc. Malgrat tot, l’Índia va 

PReGuNTeS I ReSPoSTeS

Com arriba Musharraf al poder al Pakistan?
Després d’un període de desgast en les relacions 
entre el cap de l’Estat Major, el general Pervez 
Musharraf, i el Primer Ministre Nawaz Sharif, ele-
git democràticament el 1997, es produeix un cop 
d’estat incruent, l’octubre del 1999, que porta al 
poder els militars.

El general Musharraf va voler de seguida assegurar-
se l’exercici de tots els poders i el control absolut so-
bre les institucions Proclamant l’estat d’emergència 
i promulgant l’Ordre Constitucional Provisional 
(PCO) en la que s’establia:

L’assignació de l’encàrrec a Musharraf de Cap de •	
l’Executiu, amb poder d’emanar i governar a tra-
vés d’Ordres Executives.
La suspensió de la Constitució del 1973, amb la •	
garantia del respecte dels drets fonamentals sem-
pre i quan no entressin en conflicte amb alguna 
Ordre del Cap de l’Executiu.
La suspensió de les activitats del Parlament i de •	
les quatre Assemblees. 
La suspensió de les seves funcions de tots els •	
alts càrrecs de l’Estat, amb només l’excepció del 
President de la República. 
L’assignació a les Forces Armades del poder de •	
control sobre el país.

Aquest serà, i és, el modus operandi que caracteritza 
encara l’estil de comandament del general colpista. 
A més a més, en el primer període del seu govern, 
almenys fins als atemptats de l’11 de setembre del 
2001 als Estats Units, en cap ocasió havia pres dis-
tància de l’organització de Al Qaeda, provocant 
l’enfrontament de les relacions pakistaneses amb 
Washington.
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acusar el Pakistan, i ho segueix sostenint, de no 
contribuir amb tots els mitjans a la seva disposició 
en la lluita contra el terrorisme extremista islàmic 
que segueix realitzant atemptats de gran entitat en 
territori indi.

Malgrat la recíproca difidència i de la presència 
de sectors obertament hostils a una reconciliació 
entre els dos països, les respectives diplomàcies tre-
ballen per aconseguir un acord estable i durador.

Després dels atemptats de l’11 de setembre del 
2001, Pakistan s’ha transformat en l’aliat més im-
portant per als Estats Units en la seva lluita con-
tra el terrorisme.

Musharraf va acordar el permís per utilitzar 
el territori pakistanès en les operacions Enduring 
Freedom (Llibertat Duradora) i una notable lli-
bertat d’actuació per al FBI i altres agències nord-
americanes. A canvi, va rebre 10 mil milions de 
dòlars en ajuda, un nou subministrament de ma-
terial bèl·lic, l’estatus de “Major non NATO Ally” 
i un pla d’ajuda de 750 milions de dòlars en con-
cepte de desenvolupament de les FATA (Federally 
Admistered Tribal Areas) amb la creació de zones 
que poden exportar els seus productes als Estats 
Units lliures d’impostos.

De totes maneres, i fins al moment, el govern 
pakistanès no ha pogut (o volgut) acabar amb les 
operacions dels talibans, malgrat les contínues 
denúncies i queixes del President afganès, Hamid 
Karzai, i, d’aquesta manera, tampoc ha aconseguit 
assegurar el control del seu territori respecte a la 
presència i activitat terrorista.

Hi ha un altre contrast geopolític entre Pakistan 
i els Estats Units respecte a la construcció d’un ga-
soducte que hauria de portar el gas de l’Iran al 
Pakistan i a l’Índia, i a la realització del qual s’hi 
oposen els nord-americans perquè aquest projecte 
aniria en contra del seu pla d’aïllament polític i eco-
nòmic d’Iran. Contràriament, els EEUU recolzen la 
construcció d’un gasoducte entre el Turkmenistan, 
l’Afganistan i el Pakistan, en el qual estaria interes-
sada també l’Índia. 

Entre l’opinió pública pakistanesa aflora la 
sensació que el seu país mereixeria més atenció i 
més consideració per part dels Estats Units, també 
en funció de l’estatus polític que li hagin concedit. 
S’entreveu una postura incòmoda al sentir-se con-
siderat un aliat ocasional i funcional en la cerca i 
captura de bin Laden, sense que es valori adequa-
dament el seu potencial nuclear o la seva posició 

estratègica, en comparació amb l’interès que sus-
cita la veïna Índia.

Analisi e Ricerche Geopolitiche sull’Oriente ARGO: 
“Pakistan un futuro ancora incerto”, octubre 2007 
 
 
Asia Times: “Musharraf remains the US’s best option”  
de M. K. Bhadrakumar, 17 de novembre de 2007.

Al-Qaeda estudia a les madrasses? 
És molt fàcil caure en l’estereotip de relacionar de 
forma natural i directa el terrorisme amb les ma-
drasses. Però la lectura d’una entrevista a un escrip-
tor escocès publicada a Le Monde Diplomatique 
(març 2006), convida a la prudència i a la reflexió. 

El rol dominant en l’escena educativa del país 
de les madrasses el protagonitzen sobretot degut a 
l’absència i abandonament del sistema escolar per 
part de les autoritats competents. La despesa en 
educació pública al Pakistan correspon a l’1,8% del 
PIB, el 15% de les escoles no disposen de locals 
adequats, el 40% no tenen aigua corrent i el 70% 
no tenen electricitat. L’absentisme dels professors 
és tan alt que de fet moltes escoles existeixen només 
formalment. La taxa d’alfabetització és del 42% de 
la població amb tendència a disminuir (a la veïna 
Índia és del 65%, amb tendència a augmentar cada 
any). El Pakistan ha optat per invertir en la compra 
de moderns F16 per a la seva aviació, en comptes 
d’invertir en el futur de les seves noves generacions 
de ciutadans i ciutadanes.

Les madrasses ofereixen una educació gratuï-
ta, encara que exclusivament tradicional, a més de 
800.000 estudiants a tot el país. 

És indubtable que la doctrina que s’ensenya a 
les madrassas correspon als preceptes més durs de 
les interpretacions més radicals i conservadores de 
la religió islàmica, així com tampoc no es pot negar 
l’explosió d’actes violents derivats directament de 
l’entorn d’aquestes escoles alcoràniques.

Però, segons també uns estudis recents, entre 
ells el llibre “Understanding Terror Networks” de 
Marc Sageman, ex agent de la CIA que exerceix 
actualment com a psiquiatre forense, els terroristes 
islàmics no són productes socials de les escoles al-
coràniques o d’un entorn de pobresa o exclusió so-
ciofamiliar, sinó d’acomodades famílies i dels siste-
mes educatius occidentals. Sageman va analitzar la 
biografia de 400 terroristes, arribant a les següents 
conclusions: el 75% d’ells vénen de la classe mitja 
o alta, el 90% han viscut en famílies intactes i que 
van cuidar d’ells, el 63% van freqüentar la univer-
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sitat. Només el 13% van rebre la seva educació en 
una madrassa.

La familiaritat amb la tecnologia no és habitu-
al entre els estudiants de les escoles religioses en 
països com el Pakistan, on, més aviat, l’atenció se 
centra en la vigilància de les conductes morals dels 
seus veïns i veïnes que han de regir-se estrictament 
en funció dels preceptes islàmics. Mentre que, al 
contrari, als terroristes més actius els manquen 
molts dels coneixements religiosos.

S’amaga d’aquesta manera una altra evidència 
important per entendre aquests fenòmens: la in-
cidència que tenen les actuacions de les empreses 
anglo-americanes i les polítiques dels seus respec-
tius governs com a claus per entendre l’hostilitat 
islàmica cap a Occident.

Le monde diplomatique: “ Viatge a l’interior de les madrassas pakistaneses”, de 
William Dalrymple, març 2006.

Què són les Hudood Ordinances?
Segons la Comissió dels Drets Humans del Pakistan 
(HRCP), “una dona és violada al Pakistan cada dues 
hores i cada dia tres dones s’enfronten a l’horror 
d’una violació múltiple”1. Malgrat aquestes xifres 
esgarrifoses, durant 27 anys la llei al Pakistan ga-
rantia la impunitat a aquells que cometien aquests 
crims. Les Hudood Ordinances es regeixen en els 
seus principis legisladors per les lleis islàmiques de 
la sharia. Per tant, per a poder demostrar una vi-
olació es necessitava portar com a testimonis dels 
fets a 4 homes adults i de confiança dels jutges. 
Si aquest procediment no era possible, la víctima 
passava a ser incriminada, en el cas de ser una 
dona casada, d’adulteri i conseqüentment jutjada 
i castigada.

El 23 de novembre del 2006, el senat de la repú-
blica islàmica de Pakistan va votar majoritàriament 
a favor del projecte de llei sobre “la Protecció de les 
Dones” que invalida els efectes més perniciosos de 
la llei Zina, imposada pel llavors dictador Zia ul-
Haq, com a eix central del seu programa d’islamit-
zació al Pakistan. Fins i tot els partits històricament 
enfrontats entre sí es van aliar per evitar que s’apro-
vés ni una sola de les esmenes presentades per la 
coalició de partits islamistes (la Muttahida Majlis-
i-Amal, MMA) contraris a aquesta reforma.

Dawn , 24/11/2006 “Senate passes women’s bill; MMA amendments rejected”, 
de Raja Asghar. 

1 El Pais, 17/11/2006, “Pakistan dóna un primer pas per a defensar a les 
dones violades”. G. HIGUERAS 

Quina és la situació dels Drets Humans al 
Pakistan?
Segons els resultats presentats en l’informe sobre 
l’estat de la situació dels Drets Humans al Pakistan, 
publicat el febrer del 2006 per la Human Rights 
Commission of Pakistan (HRCP), i que pren en 
consideració el període que va des de l’1 de novem-
bre del 2005 fins el 31 d’agost del 2005, la situació és 
desencoratjadora, degut sobretot a la creixent mili-
tarització de la societat i a una accentuada falta de 
transparència en el tema de governació. 

Les violacions més freqüents, repetides, i que es 
queden normalment impunes són:

La desaparició forçosa d’opositors polítics perpe-•	
trades per les forces de l’estat,
Crims comesos contra les dones:•	

homicidis per honor (més de 300 dones en el  -
període considerat),
dones o els seus familiars propers ruixats amb  -
àcids corrosius,
dones mutilades. -

Conversió forçada de grups religiosos minori-•	
taris a l’Islam, sobretot en cas de presència de 
dones joves.
Atacs multitudinaris i linxament de persones de •	
grups religiosos diferents del majoritari.
Limitacions, a través d’amenaces, de la llibertat •	
de premsa.

S’analitza també la terrible situació a nivell de po-
bresa que de per sí porta a la violació dels Drets 
Humans bàsics, com ara l’accés negat a un sistema 
bàsic de salut o a la distribució d’aigua potable.
Es registra un alt nombre de casos de suïcidis de 
joves que no aconsegueixen trobar feina. 

Desenes de milers de nens es queden fora del 
sistema escolar a tot el país. La majoria dels fracas-
sos i abandonaments escolars en els primers cinc 
anys d’escolarització es registren entre les nenes, 
que tradicionalment segueixen ocupant-se de les 
tasques domèstiques o de la cura dels altres fami-
liars menors.

La mateixa ubicació de les escoles, majoritàri-
ament molt allunyades dels centres habitats, difi-
culta el desplaçament i la participació dels nens i 
de les nenes.
A més a més, la Comissió sobre els Drets Humans 
segueix fent una crida, en ocasió de la publicació 
d’aquest informe, al govern, per a que revisi les lleis 
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nacionals que prohibeixen la sindicalització dels/
les treballadors/es.
Hi ha petits passos positius que s’ entreveuen en 
mig d’una situació particularment difícil, recone-
guts en el registre de denúncies dels crims come-
sos per part de les corts superiors. A més a més, 
s’estan prenent algunes mesures necessàries per a 
que centenars de nens venuts als països del Golf 
per a ser explotats com a conductors de camells en 
les competicions que es fan amb aquests animals, 
en condicions extremes i perilloses, puguin tornar 
al Pakistan.

“PAKISTAN: Rights environment grim, says report. 06” Febrer 2006 Source: IRIN 

Quina és la situació dels Drets Sindicals al 
Pakistan?
Segons el prestigiós informe de la Confederació 
Sindical Internacional, el Pakistan ha ratificat els 8 
convenis que donen cos a les Normes Fonamentals 
del treball, promogudes per l’OIT, i que són les se-
güents: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182.

Els convenis fonamentals de l’OIT són:
Núm. 29 Treball forçós (1929)•	
Núm. 87 Llibertat sindical i protecció del dret de •	
sindicació (1948)
Núm. 98 Dret de Sindicació i de negociació col-•	
lectiva (1949)
Núm. 100 Igualtat de remuneració per treball •	
d’igual valor (1951)
Núm. 105 Abolició del treball forçós (1957)•	
Núm. 111 Discriminació en la feina i ocupació •	
(1958)
Núm. 138 Edat mínima d’admissió a la feina •	
(1973)
Núm. 182 Conveni sobre pitjors formes de tre-•	
ball infantil (1999)

En l’informe es llegeix: “L’article 17 de la Consti-
tució del Pakistan estableix que “tot ciutadà tindrà 
dret a formar associacions o sindicats, quedant 
subjecte a certes restriccions raonables imposades 
per la llei…”. No obstant, les restriccions previstes 
per la llei són extenses, poc raonables i clarament 
constitueixen una violació del Conveni 87 de 
l’OIT, ratificat pel govern. L’Ordenança de Rela-
cions Industrials del 2002 (IRO) va continuar en 
vigor, donat que el govern, una vegada més, no 
va complir amb les seves promeses als sindicats, a 
l’OIT i a la comunitat internacional, d’esmenar la 
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llei per a que estigui conforme amb la normativa 
internacional.”

L’ordenança del 2002 exclou a nombrosos treba-
lladors de molts sectors de la possibilitat de sin-
dicar-se i del gaudiment del dret a la negociació 
col·lectiva. Més exactament són:

En el sector industrial: •	
els ferrocarrils, -
els ports, -
els serveis d’ impremta de seguretat, -
les indústries de petroli i gas.  -

Correu i telecomunicacions i les empreses de •	
radio i televisió de Pakistan.
L’aviació civil. •	
Els bombers,•	
Els treballadors/es agrícoles.•	
Els docents i el personal d’institucions •	
educatives. 
Hospitals, clíniques i residencies d’ancians. •	
Organitzacions sense fins lucratius. •	
serveis de seguretat / vigilància en les instal-•	
lacions d’energia o transport. 
El personal de supervisió i directiu.•	

A més a més, la IRO contempla la possibilitat que 
el govern unilateralment prengui la decisió de res-
tringir els drets associatius de qualsevol categoria 
de treballadors, simplement declarant-los “servi-
dors de l’Estat”.

La mateixa constitució de nous sindicats està 
dificultada pels iteres burocràtics i els obstacles le-
gislatius que es revelen funcionals a la cancel·lació 
o denegació d’inscripció en el Registre de Sindicats 
de nous grups organitzats per a la defensa dels drets 
laborals.

Els amos de les fàbriques, dels mitjans de pro-
ducció o de l’erogació de serveis utilitzen, com a 
armes contra la sindicació dels seus treballadors, 
l’acomiadament, les amenaces i la confecció de llis-
tes negres de treballadors, als que es dificulta la 
cerca de feina a tot el país. En aquest context, els 
plets contra la imposició de no formar sindicats 
presentats pels treballadors poden durar anys.

A més a més, al Pakistan existeixen un total de 
22 Zones Franques Industrials (ZFI) on està prohi-
bit associar-se en sindicats, ni fer vagues o gaudir 
de la negociació col·lectiva, encara que la categoria 
de treballadors allà operant estigui emparada pel 
mateix decret del 2002. A més a més, la “Llei de 
Zones de Processament a l’Exportació” del 1980 
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eximeix de l’aplicació de les principals lleis laborals 
en aquestes zones. 

En general en el país, les vagues són molt 
poc nombroses i solen ser declarades il·legals. 
Això serveix per justificar l’acomiadament dels 
treballadors. 

Cal destacar la doble situació de vulneració a 
la que estan sotmeses les dones que, a més de patir 
la mateixa o pitjor situació d’explotació laboral que 
els homes, són acusades, per la seva labor sindical 
i activitat pública, de “deshonrar” a les seves fa-
mílies. La presidenta de l’Organització de Dones 
Treballadores (Working Women’s Organisation - 
WWO), la senyora Rubina Jameel, va rebre dures 
crítiques per part dels grups islamistes amb l’acu-
sació de “corrompre les dones”.

Informe anual sobre les violacions dels Drets Sindicals 2006. CIOSL.

Després de la dimissió de Musharraf, quant de 
poder tindrà el nou president?
La constitució actual concedeix amplis poders al 
president, com el poder d’anomenar a caps de ser-
veis, al cap de la comissió electoral i al cap de la 
comissió de serveis públics.

Tanmateix, la prerrogativa més controvertida 
és la possibilitat d’acomiadar governs centrals o 
provincials en part o completament. 

Musharraf va incloure aquests poders a la 
constitució i l’aliança governant ha indicat el seu 
desig d’abolir-los.

El pròxim president continuarà tenint aquests 
poders fins que el parlament en voti en contra amb 
una majoria de dos terços. 

“Pakistan after Musharraf”. BBC. 19 d’agost de 2008 

Què passarà amb el president Musharraf?
Des de la dimissió del president Musharraf, molts 
parlen a favor del seu procediment penal. Però 
pocs l’esperen.

Informes a Pakistan diuen que la seva dimis-
sió va ser resultat de la mediació agitada de gene-
rals americans, britànics, saudites i pakistanesos. 
Es considerava que un procés de destitució o un 
procediment penal obririen la caixa de Pandora 
amb implicacions per a tots els afectats: Musharraf, 
l’exèrcit, els polítics i també els països d’occident 
que estan compromesos amb la “guerra contra el 
terrorisme”.

Musharraf ha dit que vol quedar-se a Pakistan i 
el govern s’ha mostrat disposat a oferir-li la mateixa 
seguretat que disposava com a president.

Com que molts grups militars tenen a 
Musharraf com a objectiu principal, també és pro-
bable que abandoni el país durant un temps abans 
de tornar-hi permanentment. 

“Pakistan after Musharraf”. BBC. 19 d’agost de 2008

Pakistan estarà governat per l’exèrcit o per un 
govern civil?
L’exèrcit ha dominat la política pakistanesa de for-
ma directa o indirecta des de la segona meitat dels 
50 i ha arribat a tenir influència fins i tot als sec-
tors de l’administració civil, la policia i l’economia 
nacional.

Per aquest motiu i també per les derrotes a 
Kargil el 1999 contra tropes indies, i més tard, con-
tra militants a les zones tribals de l’oest, l’exèrcit és 
cada vegada menys apreciat.

La impopularitat de Musharraf ha empitjorat 
encara més la seva imatge.

Amb la dimissió de Musharraf, l’exèrcit sembla 
haver-se retirat completament de l’àmbit polític.

De moment, està sota pressió per part d’oc-
cident per no poder contenir la militància i dels 
mitjans que no tenen por de desvelar i criticar er-
rors polítics. 

Tanmateix, l’exèrcit continua sent la institució 
més organitzada del país i pot ser que vulgui tornar 
a formar part de la vida política si els polítics no 
aconsegueixen resoldre els innumerables proble-
mes que té Pakistan.

“Pakistan after Musharraf”. BBC. 19 d’agost de 2008
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Què passa amb l’amenaça dels militants?
Durant els últims dos anys, el territori dels mili-
tants a les àrees tribals s’ha estès gradualment cap 
a territoris sota el control del govern al nord-oest 
del país. I hi ha implementat el seu propi sistema 
judicial i de captació de fons.

Molts analistes parlen d’una estratègia de les 
institucions de seguretat pakistaneses que perme-
ten als militants tenir bases segures a Pakistan per 
poder desestabilitzar Índia i Afganistan. Tanmateix, 
Pakistan ho nega.

En l’època post-Musharraf, l’agravació o ate-
nuació de l’amenaça dependrà de la política del 
nou govern civil i de la seva capacitat d’imposar 
autoritat.

“Pakistan after Musharraf”. BBC. 19 d’agost de 2008
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1940 La Lliga Musulmana dóna el seu 
recolzament a la idea d’una nació 
separada per als musulmans de l’Índia.

1947 es crea, a partir de la partició de 
l’Índia al finalitzar el mandat britànic, 
l’estat musulmà de Pakistan est i oest. 
Centenars de milers de persones moren 
en una extensa onada de violència 
comunitària, i milions perden la seva llar.

1948 Primera guerra amb l’Índia pel 
disputat territori de Caixmir.

GoveRN mIlITAR

1956 La Constitució proclama el Pakistan 
com a una república islàmica.

1958 es declara la llei marcial i el General 
Ayyub Khan pren el poder.

1960 el General Ayyub Khan passa 
a ser President.

GueRRA I SeceSSIó

1965 Segona guerra amb l’Índia per Caixmir.

1970 La secessionista Lliga Awami venç a les 
eleccions generals del Pakistan est, portant 
una creixent tensió amb Pakistan oest.

1971 Pakistan est intenta separar-se, i això 
provoca la guerra civil. Índia intervé 
en el seu recolzament, i Pakistan 
est aconsegueix al final la secessió 
convertint-se en Bangladesh.

1972 L’acord de pau de Simla, amb l’Índia, 
estableix la nova línia fronterera al Caixmir.

1973 Zulfiqar Ali Bhutto es converteix 
en el Primer Ministre.

zIA ARRIBA Al PodeR

1977 es produeixen disturbis com a conseqüència 
del pressumpte frau electoral exercit 
per part del partit de Zulfiqar Ali Bhutto, 
el Partit Popular del Pakistan (PPP). el 
General Zia ul-Haq perpreta un cop militar.

1978 el General Zia passa a ser President.

1979 Zulfiqar Ali Bhutto mor a la forca.

1980 els eeUU es comprometen a ajudar 
militarment el Pakistan després de la 
intervenció soviètica a l’Afganistan.

1985 es deroga la llei marcial i la prohibició 
sobre els partits polítics.

PAKISTAN cRoNoloGIA

1986 Benazir, filla de Zulfiqar Ali Bhutto, 
torna de l’exili per a liderar el PPP en 
la restablerta campanya electoral.

1988 Agost el General Zia, juntament 
amb l’ambaixador dels eeUU i diversos 
alts oficials de l’exèrcit paquistanès 
moren en un misteriós accident aeri.

Ghulam Ishaq Khan pren possesió 
com a president provisional, i és 
elegit posteriorment per al càrrec.

el ReToRN de BhuTTo

1988 novembre el PPP de Benazir Bhutto 
venç en les eleccions generals.

1990 Benazir Bhutto és cessada com a 
Primera Ministra sota acusacions 
de corrupció i incompetència.

1991 el Primer Ministre, nawaz Sharif inicia 
el programa de liberalització econòmica. 
La Sharia, llei islàmica, s’incorpora 
formalment al codi legal del país.

1992 el Govern llança una campanya per a 
eradicar la violència dels partidaris urdu-
parlants del moviment Mohajir Quami.

1993 el President Khan i el Primer Ministre 
Sharif dimiteixen sota la pressió de 
l’exèrcit. Les eleccions generals porten 
de nou Benazir Bhutto al poder.

PolíTIcA I coRRuPcIó

1996 el President Leghari cessa el govern de 
Bhutto entre acusacions de corrupció.

1997 nawaz Sharif torna a ser el Primer 
Ministre després de la victòria electoral 
del seu partit, la Lliga Musulmana.

1998 el Pakistan duu a terme les seves pròpies 
proves nuclears després de diverses 
explosions similars dutes a terme per l’Índia.

1999 abril Benazir Bhutto i el seu marit són 
condemnats per corrupció i sentenciats a 
penes de presó. Benazir roman fora del país.

 maig Conflicte Kargil: Forces recolzades 
pel Pakistan s’enfronten a l’exèrcit indi a 
les cimeres gelades de l’entorn de Kargil, 
al Caixmir controlat per l’Índia. Més de 
1.000 persones moren en ambdós bàndols.

 octubre el Primer Ministre, nawaz Sharif 
es enderrocat en un cop militar liderat 
pel General Pervez Musharraf. el cop és 
ampliament condemnat, i al Pakistan 
se’l suspèn de la Commonwealth.

2000 abril nawaz Sharif és sentenciat 
a cadena perpètua sota condemna 
de terrorisme i segrest.

 desembre nawaz Sharif s’exilia 
a l’Aràbia Saudita després de ser 
indultat per les autoritats militars.

2001 20 juny el General Pervez Musharraf 
s’autoproclama President sense 
abandonar el seu lloc de Cap de l’exèrcit. 
Reemplaça a la figura del president Rafiq 
tarar, qui havia deixat lliure el seu lloc 
al matí següent que el parlament que 
l’havia escollit hagués estat dissolt.

 juliol Musharraf té un encontre amb el 
Primer Ministre de l’Índia, Atal Behari 
Vajpayee, en la primera cimera entre els 
dos països veïns en més de dos anys. La 
reunió acaba sense grans avançaments i 
sense ni tan sols una declaració conjunta, 
donades les diferències sobre Caixmir.

 setembre Musharraf s’inclina del costat 
dels eeUU en la seva lluita contra el 
terrorisme i dóna el seu recolzament 
als atacs sobre l’Afganistan. els eeUU 
aixequen algunes de les sancions 
imposades després de les proves nuclears 
del 1998, però retenen altres establertes 
després del cop de Musharraf.

TeNSIoNS de cAIxmIR

2001 octubre L’Índia dispara sobre llocs 
militars paquistanesos en el major 
tiroteig al llarg de la línia divisòria 
de control a Caixmir en un any.

 desembre L’Índia i el Pakistan amassen 
tropes al llarg de la frontera comú 
entre temors d’una guerra propera.

2002 gener Musharraf anuncia que se 
celebraran eleccions l’octubre del 2002 
per a finalitzar tres anys de dictadura.

abril Musharraf obté cinc anys extres de 
mandat després d’un referèndum criticat 
per inconstitucional i ple d’irregularitats.

 agost el President Musharraf 
s’autogaranteix nous poders, incloent-
hi el dret a cessar un parlamentari 
electe. Les forces de l’oposició 
l’acusen de perpetuar la dictadura.

 octubre Les primeres eleccions generals 
des del cop militar del 1999 donen com 
a resultat un parlament inestable. els 
partits regategen sobre la formació de 
coalicions. els partits religiosos surten 
més ben parats del que s’esperava.
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Totes les dades d’aquesta cronologia s’han tret de la pàgina web de la BBC. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1156716.stm. La traducció de l’anglès és nostra.

2002 novembre Mir Zafarullah Jamali és elegit 
com a Primer Ministre per l’Assemblea 
nacional. És membre d’un partit pròxim 
al General Musharraf, i es converteix en 
el primer civil que ocupa el lloc de primer 
ministre des del cop militar del 1999.

2003 febrer eleccions al Senat: el partit 
governant guanya la majoria dels 
escons de la cambra alta. es consideren 
aquestes eleccions com el pas final 
d’allò que el President Musharraf 
anomena la transició a la democràcia.

 juny La província fronterera del nord-oest 
vota per la introducció de la Sharia.

AlTo el Foc Al cAIxmIR

2003 novembre el Pakistan declara 
un alto el foc al Caixmir, el qual 
ràpidament és emulat per l’Índia.

2003 desembre L’Índia i el Pakistan acorden 
reprendre els enllaços aeris directes i el 
permís a sobrevolar els respectius espais 
aeris a partir de principis del 2004 i 
després d’una prohibició de dos anys.

el President Musharraf sobreviu a 
un atemptat contra la seva vida; 
diverses bombes exploten sota un 
pont segons després que el seu 
cotxe hi passés per sobre.

2004 febrer el Dr. Abdul qadeer Khan, 
científic nuclear de primer ordre, admet 
haver filtrat secrets sobre armament 
nuclear. es posa en coneixement públic 
que la tecnologia ha estat transferida 
a Líbia, Corea del nord i l’Iran.

 abril el Parlament aprova la creació del 
Consell de Seguretat nacional, militarment 
dirigit. Aquest fet institucionalitza el rol de 
les forces armades en els assumptes civils.

 maig el Pakistan és readmès 
a la Commonwealth.

 desembre el President Musharraf 
declara que romandrà en el seu lloc 
de Cap de l’exèrcit quan prèviament 
havia promès renunciar hi.

2005 gener Militants tribals a Balutxistan 
ataquen les instal·lacions del major 
jaciment de gas natural del Pakistan, 
forçant el tancament de la planta principal.

 agost el Pakistan duu a terme 
una prova del seu primer míssil 
cruise amb capacitat nuclear.

2007 gener Islamabad rebutja una declaració 
del Responsable nacional d’Intel·ligència 
nord-americana respecte al fet que els 
líders d’Al-qaeda s’amaguin al Pakistan.

 gener-juny La tensió creix entre el govern 
i la radical Mesquita Roja a Islamabad.

 març el President Musharraf suspèn 
el President de tribunals, Iftikhar 
Mohammed Chaudhry, fet que provoca 
una onada d’ira per tot el país. tenen lloc 
les primeres protestes conjuntes dels 
partits dels exiliats Primers Ministres, 
Benazir Bhutto i nawaz Sharif.

 juny el President Musharraf expandeix 
el control mediàtic per a incloure 
Internet i els telèfons mòbils, entre un 
creixent desafiament al seu govern.

 juliol Les forces de seguretat es precipiten 
sobre el complex de la Mesquita Roja a 
Islamabad després d’una setmana de setge.

el TRIBuNAl SuPRem ReINSTAl·lA A 
chAudhRy com A PReSIdeNT de TRIBuNAlS

2007 juliol Bhutto i el President Musharraf 
celebren una reunió secreta a Abu 
Dhabi sobre un possible pacte 
de repartiment de poder.

 agost el tribunal Suprem dictamina 
que nawaz Sharif pot tornar de l’exili.

 setembre Shariff torna al país però és 
enviat de nou a l’exili en poques hores.

 octubre Musharraf obté la majoria dels 
vots en les eleccions presidencials. el 
tribunal Suprem declara que cap vencedor 
pot ser anunciat formalment fins que no 
dictamini si el general reunia els requisits 
per a presentar-se a les eleccions tot 
essent Cap de l’exèrcit al mateix temps.

quasi 200 persones moren en lluites amb 
militants islàmics a Waziristan nord, bastió 
de grups pro talibans i pro Al-qaeda.

La ex Primera Ministra Benazir Bhutto 
torna de l’exili. Dotzenes de persones 
moren en un atemptat suïcida durant la 
seva desfilada de benvinguda a Karachi.

  3 novembre el General Musharraf declara 
l’estat d’emergència mentre que encara 
espera que el tribunal Suprem dictamini 
sobre si podia reunir els requisits per a 
presentar-se a les eleccions. Chaudhry, el 
President de tribunals, es cessat. ordenen 
sotmetre Bhutto a l’arrest domiciliari.

  novembre el nou tribunal Suprem, 
ara equipat amb jutges complaents, 
rebutgen apel·lacions a la reelecció 
del president Musharraf.

coNvocATòRIA d’eleccIoNS

2007 el responsable de la comissió electoral 
de Pakistan anuncia que les eleccions 
se celebraran el 8 de gener de 2008.

 Musharraf dimiteix del seu lloc militar i 
jura un segon mandat com a president. 

 15 de desembre Se suspèn 
l’estat d’emergència.

 27 de desembre Benazir Bhutto 
és assassinada durant un acte de 
campanya electoral a Rawalpindi.

2008  gener Les eleccions s’aplacen 
al 18 de febrer.

  febrer en les eleccions parlamentaries 
els partits de l’oposició guanyen amb 
una majoria clara i es posen d’acord 
per formar un govern de coalició. 

  març es nomena primer 
ministre al candidat del Partit 
Popular yusuf Raza Gillani.

  maig el desacreditat científic nuclear, 
el Dr. Abdul qadeer Khan, declara que les 
acusacions que havia transferit secrets 
nuclears a altres països són falses i que 
havia estat pressionat pel govern.

 7 d’agost els dos principals partits del 
govern decideixen iniciar un procés de 
destitució contra el president Musharraf.

 18 d’agost el president Musharraf 
dimiteix. el portantveu del senat, 
Muhammad Sumroo, es nomenat 
nou president en funcions.

  setembre Asif Ali Zardari, vidu 
de Benazir Bhutto, és elegit nou 
president de Pakistan en les eleccions 
celebrades el 6 de setembre.

 Un camió bomba esclata davant de l’hotel 
Marriott d’Islamabad i causa la mort a 52 
persones i en fereix a 271. Les autoritats 
pakistaneses qualifiquen aquest fet com el 
pitjor atemptat terrorista de la seva història. 
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Glossari

Hamas: (Moviment de Resistència 
Islàmic) és una organització naciona-
lista islamista sunnita palestina que 
té com objectiu l ’establiment d’un 
estat islàmic a la regió històrica de 
Palestina (que comprèn l’Estat d’Israel, 
Cisjordània i la franja de Gaza) amb ca-
pital a Jerusalem.

Hesbol·là: “Partit de Déu”, és una or-
ganització islamista libanesa pro síria i 
pro iraniana que compta amb un braç 
polític i un altre d’armat. Fou fundat a 
l’Iran el 1979 i en el Líban el 1982, com a 
resposta a l’ocupació israeliana d’aquell 
moment. 

Islam: En àrab, “submissió”; compar-
teix arrel amb la paraula àrab salam, que 
significa “pau”. Religió basada en les re-
velacions de Déu al Profeta Muhammad 
entre els anys 610 i 632. Juntament amb 
el judaisme i el cristianisme, és la tercera 
gran religió semítica monoteista, consi-
derada per la comunitat islàmica conti-
nuació i segell de la Revelació Divina. 

Islàmic: Relatiu a la religió de l’Islam. 

Islamisme: Moviment polític que 
considera la religió de l’Islam com la 
resposta i solució a tots els problemes 
de la societat. 

Islamista : Relatiu a l ’Islamisme. 
Designa els seguidors d’aquest movi-
ment políticosocial.

Jihad: El significat bàsic de la parau-
la és esforç, “esforçar-se per”. El “gran 
Jihad” és l’esforç o lluita que ha de por-
tar a terme el musulmà contra les pas-
sions interiors. El “petit Jihad” o “lluita 
legal” (mal traduït com a “guerra san-
ta”) es va plantejar a l’Islam medieval 
com a lluita de defensa en un principi, 
i com a lluita ofensiva posteriorment. 
Però Jihad també vol dir esforç contra 
el subdesenvolupament, els esforços de 
difusió o resistència cultural, o una res-
posta a campanyes calumnioses.

Kurd: Individu d’un poble d’origen in-
doeuropeu que habita una àmplia zona, 
actualment dividida entre Turquia, Iraq, 
l’Iran, Síria i Armènia.

Aiatol·là: De l’àrab aiatol·là, que sig-
nifica “signe de Déu”. Dins l’Islam xiïta, 
màxima autoritat religiosa, les interpre-
tacions i dictàmens dels quals són con-
siderats infal·libles. 

Al-Qaeda: Traduït per “la base”, és 
una organització terrorista que recol-
za activitats d’extremistes islàmics per 
tot el món. Es diu que el seu fundador, 
líder i major col·laborador, és Osama 
bin Laden, un multimilionari d’origen 
saudita, que es va educar a les millors 
universitats del Regne Unit.

Centrifugar: Separar els components 
(d’una mescla), de densitats i grossàries 
diferents, per la força centrífuga mitjan-
çant una centrifugadora.

Dret Internacional Humanitari 
(DIH): És el conjunt de normes que en 
temps de conflicte armat tenen la fina-
litat de, per una part, protegir les per-
sones que no participen o han deixat de 
fer-ho en el conflicte, i per l’altra, limitar 
els mètodes i mitjans de fer la guerra. Els 
principals instruments del DIH són les 
Convencions de Ginebra i els Protocols 
Addicionals de 1977.

Estat d’emergència: Situació jurídica 
on l’autoritat civil delega les seves funci-
ons en l’autoritat militar. En general, es 
declara a causa d’un perill del moment 
o imminent, resultant d’una catàstrofe, 
d’una alteració greu de l’ordre públic, 
d’una crisi internacional o d’un con-
flicte armat.

Fàtua: En el món islàmic, dictamen 
jurídic sobre un dubte plantejat. Les 
fatwah són elaborades per persones 
amb autoritat per a la interpretació de 
la Xara: els ulemes, els Mul·là, els aiatol-
làs, etc.
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Madrassa: Escola alcorànica d’estudis 
superiors, especialitzada en l’estudi de 
l’Islam i la perspectiva islàmica, impar-
tint especialment lectura i escriptura en 
àrab (la llengua sagrada que Déu utilitzà 
en la revelació al Profeta), les fonts sagra-
des de l’Islam i dret islàmic. L’edifici pot 
incloure una mesquita, biblioteca, aules, 
habitatges per als estudiants i un pati 
central amb una font per a les ablucions.

Mul·là: Dins l’islam xiïta, figura d’au-
toritat religiosa, comparable al clergue 
catòlic. 

Musulmà: De l’àrab muslim, “el que se 
sotmet”. Designa la persona que professa 
la fe de l’Islam. Aquest terme s’aplica úni-
cament a les persones, mentre que l’adjec-
tiu islàmic s’utilitza en la resta de casos 
(art, calendari, legislació, etc.).

Orient Mitjà: Denomina una regió que 
inclou l’Afganistan, el Pakistan i l’Índia. 
No obstant això, la influència de la termi-
nologia anglesa ha fet que sovint aquest 
terme s’utilitzi com a sinònim de Pròxim 
Orient. És el cas de Nacions Unides, que 
en els seus textos utilitza el terme “Orient 
Mitjà” per referir-se a la regió geogràfica 
on se situen Israel, Palestina i els paï-
sos àrabs que els envolten: països de la 
Península Aràbiga, Egipte, Síria, Iraq, 
Kuwait, Jordània i Líban.

Paixtus: És un grup etnolingüístic de 
llengua iraniana amb poblacions bàsica-
ment ubicades a l’est i sud d’Afganistan i a 
les províncies pakistaneses de la Frontera 
Nord-oest, Àrees tribals d’administració 
federal i Balutxistan. En general els paix-
tus es caracteritzen pel seu llenguatge 
pashto i el respecte tant del Paixtuwali 
(un codi d’honor religiós i cultural, indí-
gena preislàmic) com de l’Islam. 

Pròxim Orient: Denomina una regió 
que inclou els països de la Península 
Aràbiga (Aràbia Saudita, Bahrain, Oman, 
Qatar, Emirats Àrabs Units i Iemen), així 
com Xipre, Egipte, Iraq, l’Iran, Israel, 
Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Síria i 
Sudan.

Senyors de la Guerra: És un terme, tra-
duït literalment de l’anglès warlord, que 
serveix per fer referència a una persona 
amb poder de facto que té el control mi-
litar d’una àrea subnacional, gràcies a un 
grup de forces armades lleials al senyor 
de la guerra, i no a la autoritat central. 

Sunnita: Branca majoritària de l’Islam 
(més del 90% dels musulmans són sun-
nites). Es defineixen com a seguidors de 
la Sunna (recull escrit de les paraules i 
actes del profeta Muhammad) i es carac-
teritzen pel reconeixement dels quatre 
“califes ben guiats” (Abu Bakr, Umar, 
Uzman i Alí) dipositaris de les seves 
ensenyances, no concedint cap atribu-
ció especial als descendents del gendre 
del Profeta (Alí). S’ agrupen en quatre 
escoles jurídiques: hanefita, hanbalita, 
xafeïta i malikita.

Taliban: Del persa, talib, el que cer-
ca, estudiant. Grup islamista reaccio-
nari format per estudiants de l’Islam. 
Participaren en la Guerra d’Afganistan 
contra la Unió Soviètica i, mitjançant un 
cop d’Estat, van assolir el poder el 1996 
implantant un règim de caire feudal, es-
pecialment agressiu contra les dones.

Terrorisme: En un conflicte, estratègia 
que cerca el domini d’un grup social de-
terminat a través de la creació d’un estat 
emocional de terror, un atemoriment 
permanent que s’aconsegueix amb actes 
successius de violència. 

Urani: L’urani és un element químic 
de número atòmic 92 (és a dir, amb 92 
protons en el nucli). El seu símbol és U. 
Té diversos isòtops, inclou radioactius 
empleats per a la fabricació d’armes nu-
clears i la producció energètica a centrals 
nuclears.

Xara: Dret islàmic que emana de les fonts 
sagrades de l’Islam (Alcorà, la Sunna i els 
hadit), elaborada per persones amb au-
toritat religiosa (ulemes, mol·làs, aiatol-
làs…) a partir d’un esforç d’interpretació 
i dictàmens jurídics.

Xiïta: De l’àrab shi’i, que significa “par-
tidaris d’Alí”. Branca de l’Islam origina-
da pel cisma creat entre Alí i la dinastia 
Mu’awiya per la successió del califat a 
mitjà del segle VII. Els seus partidaris 
consideren que aquest tenia un dret in-
contestable a la successió del Profeta, de 
qui era cosí i gendre pel seu matrimoni 
amb Fàtima, i pare dels seus descendents. 
Alí està enterrat a la mesquita de Najaf 
(Iraq), lloc sagrat i de peregrinació per a 
tots el xiïtes del món. Actualment, cons-
titueixen aproximadament un 10% de les 
persones musulmanes, tot i que són ma-
joria en països com l’Iran o l’Iraq.
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ORGANISMES INTERNACIONALS

ONU, Organització de les Nacions 
Unides.  
www.un.org

Altres organitzacions

Political Resources on the Net.  
Recursos polítics (parlaments, 
partits polítics, calendaris electorals, 
pàgines governamentals), societat 
civil i mitjans de comunicació de 
tots els països del món. 
www.politicalresources.net

Centres de recerca en l’àmbit dels 
conflictes i investigadors per la pau

Observatori Solidaritat de la Fundació 
Solidaritat de la Universitat de 
Barcelona. Anàlisis i denúncies sobre 
violacions de Drets Humans en 
conflicte armat 
www.observatori.org

Escola de Cultura de Pau - Càtedra 
UNESCO sobre Pau i Drets Humans. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Informes, campanyes, publicacions 
i docència 
www.pangea.org/unescopau

ICG (International Crisis Group). 
Organització privada i multinacional 
que elabora informes amb 
descripcions i consells a l’hora 
de fer front a crisis nacionals i 
internacionals. Algèria, antiga 
Iugoslàvia, Cambodja i Àfrica 
Central. 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm

INCORE (Initiative on Conflict 
Resolution and Ethnicity).  
Recursos, dsdes, documents, acords 
de pau i notícies.  
www.incore.ulst.ac.uk

Mitjans de comunicació:

Le Monde diplomatique 
www.monde-diplomatique.fr

Independent Media Center 
www.indymedia.org/es/index.shtml

Drets Humans

Amnistía Internacional 
http://www.amnesty.org

Human Rights Watch  
http://www.hrw.org

Alt Comissionat per als drets Humans 
de Nacions Unides  
www.ohchr.org/english

Recursos
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