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“Entrevistador: Tampoc es penedeix vostè d’haver afavorit 
l’integrisme islàmic, d’haver aportat armes i consells a 

futurs terroristes?
Z. B: Què és més important per a la història mundial? Els talibans o 

la caiguda de l’imperi soviètic? Alguns bojos islamistes o 
l’alliberament d’Europa Central i el fi de la guerra freda?”

Zbigneiw Brzezinski (Ex-Assessor de Seguretat Nacional dels EUA)

ORIGEN DEL TERRORISME

IDEOLOGIA I OBJECTIUS
WAHHABITA:

1.
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 El 3 de juliol del 1978 neix “l’operació 
Cicló”, i els EUA (Estats Units d’Amèrica) 
signen un decret presidencial secret que auto-
ritzava el finançament de les guerrilles antico-
munistes a l’Afganistan. Per executar aquesta 
política, el president Ronald Reagan va 
desplegar els oficials d’operacions paramilitars 
de la Divisió d’Activitats Especials de la CIA per 
entrenar, equipar i comandar les forces mujahi-
dines contra el govern progressista de la Repú-
blica Democràtica d’Afganistan i provocar la 
intervenció soviètica de l’exèrcit roig de la 
URSS (Unió de Repúbliques Socialistes Soviè-
tiques) per socórrer a un govern aliat en el 
context de la guerra freda. Cal recordar que 
aquell govern de progrés afganès va promoure 
la separació entre Estat i religió, va disminuir la 
mortalitat infantil, va alfabetitzar grans capes 
de la població, va augmentar substancialment 
el nombre de metges, hospitals, universitats... i 
va lluitar pels drets de les dones garantint el 
seu dret al treball, a l’educació, a la docència...

 En aquest context d’avenços socials a 
l’Afganistan els EUA van entrenar més de 
100.000 mujahidins entre el 1978 i 1992, en tot 
tipus d’accions terroristes, alhora que anima-
ven a unir-se en aquest exèrcit de mercenaris 
a voluntaris “islamistes” de tots els països 
àrabs. Diferents declaracions de Brzezinski, 
ex-conseller de Seguretat Nacional del govern 
dels EUA, i de Hillary Clinton¹, així ho corrobo-
ren públicament.

 En el seu afany per combatre diferents 
governs progressistes, laics i nacionalistes del 
llevant i sud de la Mediterrània que posaven en 
perill la seva política d’influència, explotació, 
saqueig i robatori de recursos naturals; els 
EUA van finançar, crear i dirigir accions de 
terrorisme i de boicot permanent sobre l’eco-
nomia d’aquests països, tota una xarxa de 
mercenaris i terroristes.
 
 Alhora, ideològicament, front als governs 
populars laics, progressistes i nacionalistes de 
la zona coneguts dintre de l’espectre 
polític-ideològic del “socialisme panarabista”, 
que amb més o menys força, van governar per 
primera vegada en la història a favor de grans 
capes de la població, introduint grans avenços 
socials, els EUA van començar també a 
subvencionar conjuntament amb el seu gran 
aliat a la zona: Aràbia Saudita; una versió de 
l'islam que fins llavors havia estat minoritària: 
el wahhabisme. Una visió de l'islam totalment 
ultraconservadora, patriarcal i feixista, a la qual 
pertanyien la majoria de mercenaris i terroris-
tes entrenats militarment pels mateixos militars 
nord-americans. Aquests, en tornar als seus 
diferents països àrabs d’origen, a finals dels 
80s, i durant la dècada dels 90s crearien la 
llavor del que més tard s’anomenaria “Al-Qae-
da”.

 Un cop cau el mur de Berlín l’any 1989, 
la URSS i la majoria dels països sota la seva 
influència es van anar enfonsant. En aquell 
context, l’ideari “socialista-comunista” va 
deixar de ser aquell gran perill per l’Europa 
occidental i els EUA; però sobretot també va 
deixar de ser una excusa pel seu imperialisme 
i neocolonialisme. És per això, que per legiti-
mar la nova política exterior de guerres de 
rapinya, per seguir robant, saquejant i espo-
liant aquests països del llevant i sud de la 
Mediterrània que és la zona més important 
geo-estratègicament del món en petroli, gas i 
recursos naturals, neix la tesi del “Xoc de Civi-
litzacions” de l’ultra Samuel B. Huntintgton.  1. https://www.youtube.com/watch?v=kz293ocSvJ4
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 Aquest politòleg, professor de la Univer-
sitat de Harvard i membre del Consell de Segu-
retat Nacional de la Casa Blanca, crea                 
- després de que la lluita contra el comunisme 
ja no pogués ser la principal raó per bombarde-
jar, envair o provocar cops d’estat criminals a 
certes zones del planeta d’alt interès en recur-
sos naturals- l’obra feixista del “xoc de civilitza-
cions”, on afirma que ara d’Orient ja no vindran 
perillosos comunistes a desestabilitzar la 
nostra gran societat occidental basada en el 
meravellós neoliberalisme, sinó que vindrà una 
nova i diabòlica amenaça disfressada de segui-
dors d’Al·là que cal combatre i que tal i com ho 
va ser el comunisme, aquest nou dimoni serà el 
nou gran perill per a la nostra civilització cristia-
na, occidental, i “democràtica”. Fonamentant la 
nova ideologia supremacista blanca, patriarcal, 
neocolonial i racista, en la que es basaran les 
noves guerres imperialistes per controlar la 
zona del món més important geoestratègica-
ment per aconseguir les tan preuades matèries 
primeres que fan funcionar la nostra indústria, 
les nostres empreses i el nostre capitalisme 
salvatge, que provoca un sistema món que 
mata i assassina 80.000 persones diàriament.

 Així observem com aquesta nova ideolo-
gia fonamentada en la teoria del “xoc de civilit-
zacions”  serà la base ideològica del nou racis-
me i concepte d'islamofòbia, d'un nou islam 
basat en la versió més radical del sunnisme 
wahhabita que precisament els EUA van crear 
per combatre el comunisme en el context de la 
guerra freda, i a la vegada derrocar tots aquells 
governs progressistes, laics i nacionalistes dels 
anys 70s i 80s del sud de la ribera mediterrà-
nia; i servirà també, per crear guerres contí-
nues de rapinya, a més de fer aflorar el feixis-
me, amb l’arribada al poder d’uns governs 
populistes d'extrema dreta a Europa i als EUA. 
Uns governs racistes, necolonials i islamofò-
bics que seguiran provocant més guerres, i 
aquí cal afegir el que anomena l’intel·lectual 
Noam Chomsky: unes guerres de rapinya i de 
desestabilització de governs i règims oposats a 
Occident que serviran per la indústria d'arma-
ment, unes multinacionals de la guerra, que a 
Occident són l'eix principal de la maquinària 
capitalista assassina. 

 Essent, a més, la màxima del sistema 
neoliberal que anomena Noam Chomsky, 
perquè si tu produeixes cotxes o un producte 
concret de consum pots tenir millors o pitjors 
moments per a la seva venda, crisis cícliques 
de baixada de vendes d'aquell producte 
concret o fins i tot, pots també saturar el mercat 
amb un o altre producte... però si produeixes 
armes, míssils, bombes i fabriques conflictes 
per tal que s'autodestrueixin és una forma de 
no saturar mai el mercat i de que sigui un 
producte de consum sempre necessari i 
altament rendible de forma contínua que provo-
ca alhora grans i multimilionaris beneficis 
econòmics.... així observem com després de la 
primera i segona guerra d'Iraq i dels pics més 
alts de conflicte i guerra a la zona, el PIB dels 
EUA ha tingut sempre els màxims creixements 
exponencials en la seva economia, basada en 
la indústria de la mort i de la guerra assassina. 



“En política, res succeeix per casualitat. Cada vegada que succeeix algun 
esdeveniment, hom pot estar segur que estava previst que succeiria 

tal i com ha succeït”

Franklin Rossevelt (ex-President dels EUA)

EL TERRORISME ISLÀMIC,
L'ALIAT PERFECTE

2.
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POLÍTICA DEL CAOS

 L'administració Bush al 2001, tal i com va 
admetre  l'ex-general de l'Exèrcit dels EUA 
Wesley Clark, va decidir atacar set països, 
més enllà de l'Afganistan. Començar per l’Iraq, 
Síria, Líban, Líbia, Somàlia, Sudan, per acabar 
amb l'Iran. El balanç, més de quinze anys 
després, ha sigut dues guerres, les dues 
perdudes, però amb una part de l'objectiu com-
plert: esborrar qualsevol rastre de civilització 
en tots aquells territoris que no siguin capaços 
de controlar i saquejar els seus recursos natu-
rals. Els EUA, la Unió Europea (UE) i l'Organit-
zació del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) 
s'han dedicat a crear el caos per poder justifi-
car la seva presència militar i controlar aquests 
països. Una estratègia d'ocupació que s'ha 
basat en un primer cicle consistent en envair el 
país del seu interès o la utilització de terroristes 
per tal de desencadenar el caos, per després 
justificar la presència militar. En altres casos 
han finançat grups de l’oposició a partir 
d’ONGs que han servit de tapadora amb 
l’objectiu de derrocar al govern. La mateixa 
tècnica utilitzada amb les anomenades “revolu-
cions de colors”.

 Fa temps que els EUA i la UE tenen un 
pla dissenyat per desestabilitzar el llevant 
mediterrani que busca desmantellar tots 
aquells estats poc dòcils als seus interessos 
amb l'objectiu de reforçar Israel i fer-se amb el 
control del petroli i el gas. Un pla que coincideix 
amb el presentat el 1982 per Oded Yinon 
(ex-funcionari d'Assumptes Exteriors d'Israel) 
que ja contemplava el desmantellament de 
Síria en base a les seves comunitats ètniques; 
un pla que també contempla el desmantella-
ment de l'Iraq i que també afecta l’Aràbia Sau-
dita, Jordània, Turquia i el Paquistan. En 
aquest objectiu de re-dibuixar les fronteres del 
llevant es fa imprescindible acabar amb l'Eix 
de la Resistència format per la República 
Islàmica d'Iran, Hezbol·là (la Resistència 
libanesa), la República Àrab de Síria, Ansa-
rol·là (el moviment popular iemenita) i la resis-
tència Palestina. Aquest Eix té com nucli 
central la defensa de Palestina, la resistència 
antiimperialista i la seguretat davant les agres-
sions per part d'Israel. 

 Així ho admetia qui va ser viceministre 
israelià Dan Meridor a l'octubre de 2012: “La 
prioritat és clarament trencar amb l'aliança 
entre Síria, l’Iran i Hezbol·là, la qual sobrepas-
sa tots els riscos inherents a un canvi de règim 
a Damasc”.

 En aquest context de descomposició 
d'aquests estats poc dòcils (Iraq, Síria i Líbia, 
tots ells governs laics) i la pugna pel control del 
llevant mediterrani, apareix l'Estat Islàmic. Un 
Estat Islàmic que lliga amb els objectius 
nord-americans d'aquella “operació cicló de 
1978 i que, de nou, han servit als interessos de 
l'imperialisme euro-nord-americà a la zona i ha 
reforçat un islamisme fanàtic, tant en aquests 
països com a Europa. Dels lligams entre les 
èlits europees i nord-americanes amb l'Estat 
Islàmic es fa palès les diverses intervencions 
de polítics europeus², i la construcció mediàti-
ca que reforçava aquest discurs, i que titllava 
aquests terroristes com a rebels que lluitaven 
per la democràcia, mentre ens anaven arribant 
imatges de decapitacions a Síria, l’Iraq o Líbia.

2. L’ex-primer ministre francès, i actual president del 
Consell Constitucional, va declarar: “Al-Nusra -és a dir,  
Al Qaeda a Síria- fa un bon treball”. D’aquesta manera 
reconeixia l’aliança de facto entre l’estat francès i els 
terroristes a Síria de la mateixa manera que ho havien fet 
a Líbia i en altres països.
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ISLAMISME I TERRORISME D'ESTAT

 Són nombroses les veus que relacionen 
alguns dels atemptats gihadistes succeïts els 
darrers anys a Europa amb atemptats de ban-
dera falsa. Els atemptats de bandera falsa són 
aquelles accions que es fa veure que han estat 
produïdes per un altre i que el context que crea 
afavoreix la posició d'aquells qui realment han 
provocat l'acció. L'exemple més paradigmàtic 
és la Xarxa Gladio de la qual es té constància 
que va actuar, com a mínim, fins als anys 
noranta.

 La Xarxa Glàdio és la xarxa terrorista 
oculta de l'OTAN que es va crear amb un doble 
objectiu. El primer, evitar que els comunistes 
augmentessin la seva força i evitar que arribes-
sin a cap govern a l'Europa post II Guerra Mun-
dial; i el segon objectiu va ser posar en marxar 
una estratègia de tensió per tal d'accelerar el 
procés de consolidació de la UE. Per assolir 
aquests objectius van utilitzar criminals de 
guerra nazis, coneguts feixistes, delinqüents 
i/o mercenaris per executar atemptats de falsa 
bandera. Va actuar a diversos països europeus 
i entre alguna de les accions més conegudes hi 
ha la Massacre a la Plaça Fontana (Itàlia), la 
Massacre de  Brabant (Bèlgica),  l'atemptat 
terrorista de l'Oktoberfest el 1980 (Alemanya) 
o la relació directa que va tenir amb el cop 
d'estat a Grècia l'any 1967. Algunes accions 
d'aquests Xarxa, com la bomba a l'estació de 
Bolonya, recorden atemptats recents com el de 
l'estació d'Atocha (Madrid) al 2004.

 El 2 d'agost de 1990 el president italià 
Giulio Andreotti reconeix davant del Senat 
italià l'existència d'una xarxa d'exèrcits secrets 
a tota l'Europa Occidental. El coneixement de 
l'existència de la Xarxa va crear una gran indig-
nació a nivell polític i social, fet que ràpidament 
va quedar en segon pla quan el mateix dia 2 
d'agost la ONU autoritza la invasió de Kuwait, 
que donà lloc a la I Guerra del Golf. Tanmateix, 
la Xarxa va continuar actuant i a mitjans dels 
noranta es va encarregar d'entrenar terroristes 
que després formarien l'Exèrcit d'Alliberament 
de Kosovo, present abans i després del bom-
bardeig de l'OTAN a Iugoslàvia. 

 Segons Wayne Madsen, ex-oficial de 
l'Agència de Seguretat Nacional del EUA, la 
Xarxa Gladio que va utilitzar l'estratègia de 
tensió a Europa mai ha sigut desmantellada i 
ha denunciat en diverses ocasions el caràcter 
opac de molts dels atemptats recents  des de 
l'estat francès fins a Turquia.

 Conscients que els atacs de bandera 
falsa són difícils de demostrar, el que sí cons-
tatem és que estem en un context de crisi 
econòmica, d'ofensiva capitalista sobre les 
classes treballadores i de creixent descrèdit de 
la UE a ulls d'uns treballadors europeus 
ofegats per les retallades, l'austeritat imposa-
da pel Banc Central Europeu i collats per un 
mercat laboral cada vegada menys regulat. 

  
 Demanda de més recursos destinats a la 
seguretat (augment de pressupostos de l'exèr-
cit i en la contribució a l'OTAN, augment del 
nombre de policia, augment de compra 
d'armament, etc.), acceptació durant mesos i 
mesos  l'estat d'emergència (el cas francès), 
l'aplicació de reformes impopulars que en 
altres contextos haguessin creat tensions: com 
reformes laborals i retallades o com l'anunci 
del President Carles Puigdemont, el passat 29 
d'agost, de la necessitat que l'estat català 
tingui un exèrcit (evidentment essent membre 
de l'OTAN) i que va passar desapercebut.

 Aquelles organitzacions feixistes d'arrel 
fonamentalista islàmica que han estat creades, 
finançades, armades i recolzades per l'impe-
rialisme euro-nord-americà per a desestabilit-
zar governs poc dòcils al sud i al llevant medi-
terrani retornen als països d'on han sigut 
creats per colpejar la seva classe treballadora 
i ser utilitzats, de nou, per aplicar mesures 
agressives contra els treballadors.

“Les burgesies europees estan 
utilitzant la situació de commo-
ció i confusió que provoquen els 
atemptats per mantenir lligats 
els treballadors als actuals líders 
que cada vegada prenen més    
decisions de caràcter autoritari 
en un context internacional de 
guerra.”



“La guerra és la continuació de la política per altres mitjans”

Karl Von Clausewitz (militar prussià)

ESTEM EN
GUERRA

3.
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 Capitalisme és violència. Va néixer 
traient sang i fang per tots els porus i ha sobre-
viscut, fins a dia d'avui, gràcies a l'explotació 
de milers de milions de treballadors d'arreu del 
món i del saqueig als pobles d'Amèrica, Àsia i 
Àfrica. Pel camí ha deixat milions de morts en 
dos conflictes bèl·lics d'abast mundial i unes 
quantes desenes més en múltiples conflictes 
que han sacsejat els cinc continents. Unes 
guerres que l'únic objectiu que buscaven era el 
repartiment del món i les seves riqueses entre 
les burgesies miserables de les principals 
potències imperialistes. 

 El capitalisme no pot existir sinó és 
segregant dolor, odi i destrucció. Ho veiem en 
les polítiques criminals que està aplicant la UE 
en forma de retallades, privatitzacions i políti-
ques d'austeritat que estan portant a la misèria 
a milers de treballadors a Europa. Unes políti-
ques que busquen el saqueig de les classes 
populars per tal d'enriquir el capital financer i 
engruixir el complex industrial-militar per 
exportar les guerres de saqueig a tot el món. A 
Europa no tenim petroli però sí bombarders. 

 Les víctimes d'aquesta guerra de clas-
ses són moltes començant pels barris obrers 
de les ciutats europees condemnats a la 
misèria, l'exclusió i l'explotació. Víctimes de la 
discriminació de classe, racial i subjectes a les 
humiliacions policials. El jovent obrer d'aquests 
barris sense cap perspectiva, i amb un movi-
ment revolucionari que no ha sigut capaç  
d'oferir-los una resposta, ha canalitzat la seva 
ràbia i frustració a partir dels moviments reac-
cionaris i feixistes. 

 Víctimes d'aquesta guerra són també 
tots els pobles que pateixen els ajustos econò-
mics dictats per l'FMI o aquells que han decidit 
ser sobirans i amos de la seva pròpia agenda i 
que veuen com cauen les bombes humani-
tàries i pateixen el terrorisme als seus carrers. 
Allà on l'OTAN ha deixat caure les seves 
bombes, lluny de triomfar els valors democrà-
tics, els morts es compten a milers. I guerra 
també és la utilització de les persones refugia-
des que fugen de la misèria i la guerra, que ells 
han provocat, i que seran utilitzades, per les 
burgesies de les potències imperialistes, com 
a mà d'obra barata i com a eina per debilitar la 
classe obrera en el seu conjunt pressionant a 
la baixa el preu de la força de treball, creant 
tots els mecanismes necessaris perquè 
migrants i natius no es reconeguin com a 
membres d'una mateixa classe.

 El capitalisme basat en l'explotació i la 
competència condueix a la constitució de 
monopolis i al desenvolupament d'un capital 
financer sota el control de grans potències que 
es veuen obligades a trobar nous mercats que 
els hi garanteixin mà d’obra i matèries prime-
res a baix preu. Això en un món finit obliga a 
les grans potències a lliurar una guerra pel seu 
control. Els EUA que fins ara ostentava l'hege-
monia econòmica, política, cultural i militar veu 
com noves potències emergents li estan 
començant a disputar aquesta hegemonia. El 
capital financer nord-americà no està disposat 
a perdre-la i tracta d'evitar de totes totes la 
consolidació d'un món multipolar. Ho va fer en 
el passat contra la URSS recolzant els mujahi-
dins a l'Afganistan, la contra a Nicaragua o 
amb la Xarxa Gladio; i ho fa ara amb la supo-
sada oposició veneçolana, els nazis d’Ucraïna 
o amb l'Estat Islàmic. 
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 L'imperialisme euro-nord-americà està 
utilitzant el terrorisme islamista per evitar 
aquest món multipolar. Ara el terrorisme s'està 
desplaçant del llevant mediterrani al centre i 
sud-est asiàtic apuntant a la Xina i Rússia i els 
seus aliats a la regió d'Euràsia (des d'Àsia 
Central i el Caucas fins a Xinjiang, a la Xina, 
passant per Indonèsia, Malàisia i Filipines). 
Aquests últims amb acords polítics, comercials 
i en alguns casos militars amb la Xina i Rússia,  
(l'altre pol imperialista amb capacitat de dispu-
tar-li l'hegemonia als EUA). La presència del 
terrorisme islàmic en aquelles zones estratègi-
ques del planeta, on s'està duent una guerra 
per l'hegemonia mundial, no és casualitat. 
Com tampoc ho és la seva presencia al sud i al 
llevant mediterrani o a l'Àfrica.

 Per legitimar aquest context de guerra 
tenen, entre d'altres, els grans conglomerats 
de comunicació propietat del capitalisme finan-
cer, que són els encarregats de patrocinar i 
legitimar el terrorisme, les guerres imperialis-
tes i l'explotació amb la seva propaganda i amb 
la desinformació. Un exemple clar el tenim 
amb 

“el tractament que han fet els 
mitjans de comunicació de 
l'atemptat de Barcelona. 
S'han encarregat de reforçar 
un discurs que tenia per objec-
tiu tancar files al voltant de la 
policia i el govern.” 

 En cap cas han volgut anar a l'arrel de la 
qüestió de l'atemptat: les guerres de rapinya i 
l'OTAN. Cap mitjà de comunicació ni cap tertu-
lià ha denunciat que darrera de l'Estat Islàmic 
hi ha la CIA, el MI6, el Mossad, l'ISI Paquis-
tanès i els serveis secrets d'Aràbia Saudita. Ni 
tampoc han explicat quin és el motiu de la seva 
existència al llevant mediterrani: re-dibuixar les 
fronteres per facilitar el control dels recursos 
naturals a l'imperialisme euro-nord-americà. 
Han manipulat el debat públic amb l'objectiu 
que la gent accepti totes les polítiques de 
seguretat i defensa, netejant així la cara dels 
cossos repressius, tapant la monarquia i les 
empreses que fan negoci amb les dictadures 
del golf i legitimant l'OTAN i les guerres impe-
rialistes. Per contra, han optat per continuar 
reforçant la teoria del "xoc de civilitzacions” 
que pretén amagar quina és la causa de la 
guerra global: la societat de classes.



 “ No existeix país musulmà més integrista que Aràbia Saudita (...)
i tanmateix aquest país és alhora un amic i un país important pels 

Estats Units. (...) Només hem de combatre l'integrisme en la mesura 
exacta en què ho exigeixen els nostres interessos nacionals” 

James Baker (ex-secretari d'estat dels EUA)

I ELS LLIGAMS DE LES ÈLITS DE L'ESTAT
EL NEGOCI DE LA GUERRA

AMB EL GIHADISME

4.
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LLIGAMS ENTRE L'IMPERIALISME I EL   
WAHHABISME

 Al llarg de la història les grans potències 
imperialistes han recolzat i finançat Aràbia 
Saudita i la seva visió autoritària, misògina, 
ultra-reaccionària, sectària  i feixista de l'Islam. 
Primer va ser Anglaterra que va veure en el 
wahhabisme una oportunitat per debilitar 
l'Imperi Otomà i després els EUA per evitar 
l'expansió del panarabisme i  assegurar-se el 
control de la regió i del petroli.

 A la dècada dels setanta, amb la primera 
gran crisi del petroli, Aràbia Saudita comença a 
ingressar milions i milions de dòlars, una part 
dels quals els dedicarà a expandir l'islam 
wahhabita finançant mesquites, escoles i 
universitats per tot el món islàmic, incloses les 
comunitats musulmanes d'occident, amb 
l'objectiu de reclutar futurs màrtirs de la gihad 
global. Sense anar més lluny, a l'estat espan-
yol han finançat la mesquita de Marbella, el 
Centre Cultural Islàmic de Madrid i la Mesquita 
M30, inaugurada al 1992 amb la presència del 
Rei d'Arabia Saudita i de Joan Carles. Ja en el 
moment de la inauguració d'aquesta darrera 
mesquita, comunitats musulmanes de l'estat ja 
van alertar dels perills de d'implementació de 
la visió saudita de l'islam.

 Però no només és Aràbia Saudita qui 
patrocina l'extremisme islàmic. Tot i que en 
menor mesura, també el patrocinen Qatar, els 
Emirats Àrabs Units i Kuwait, tots ells aliats de 
l'imperialisme euro-nord-americà. Mostra 
d'això és la utilització, per part de l'Estat 
Islàmic, dels llibres de textos saudites quan 
encara no tenien capacitat per editar els seus 
propis. 

LES RELACIONS ENTRE L'ESTAT 
ESPANYOL I L'ARÀBIA SAUDITA

 Les relacions entre l'estat espanyol i 
l’Aràbia Saudita van més enllà de la tolerància 
en l'expansió de l'islam wahhabita entre les 
comunitats musulmanes de l'estat a partir de 
les seves mesquites. Les monarquies espan-
yola i saudita mantenen un estreta relació qua-
lificada pel Rei Abdalà com a “profundes i dura-
deres” fet que ha facilitat que l'estat tingui unes 
excel·lents relacions comercials amb aquesta 
dictadura del Golf. Entre aquestes relacions 
comercials s'inclou la venda d'armes. Entre el 
2009 i el 2016 les empreses espanyoles han 
vist multiplicat per 29 el valor de les seves 
exportacions d'armes amb l’Aràbia Saudita; 
passant d'un negoci d'uns 46,22 milions en el 
període 2009-2012 a 1.361,42 milions entre 
2013-2016. Només en el 2016 l'estat va 
vendre armament per un valor de 116 milions. 
Això converteix l'estat espanyol en el tercer 
exportador mundial d'armes a l’Aràbia Saudita,  
després dels EUA i Anglaterra.  Entre l'octubre 
de 2016 i el juliol de 2017 l'estat ha enviat a la 
família Saud 352 contenidors amb aproxima-
dament 9.975 tonelades de bombes, granades 
i míssils, en la seva majoria llançagranades  
C90 fabricat per Instalaza (empresa ubicada a 
Saragossa i que va tenir com a destacat repre-
sentant Pedro Moronés y Alvarez de Eulate, 
que va ser ministre de defensa espanyol entre 
2011 al 2016 i que actualment ocupa el càrrec 
d'ambaixador als EUA). Diferents informes 
relacionen aquest armament amb l'utilitzat a la 
guerra del Iemen a on l’Aràbia Saudita hi està 
implicada des del 2015.

“L’Estat Islàmic té una mare: 
la invasió de l'Iraq. Però té un 
pare: Aràbia Saudita i el seu 
complex industrial religiós.” 

Fatwa Valley
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 Més enllà del comerç d'armes, les grans 
empreses i multinacionals espanyoles mante-
nen suculents negocis amb la família dels 
Saud. El passat gener, el rei Felip VI va viatjar 
amb 70 empreses espanyoles a Riad per tal de 
reforçar els llaços comercials. Entre aquestes 
empreses hi havia diverses companyies de 
l'Ibex 35 i empreses com ADIF, TALGO, INDRA 
o Renfe, encarregades de la construcció del 
tren d'alta velocitat entre la Meca i Medina. 
L'empresariat espanyol no ha dubtat en invertir 
en aquesta dictadura que no permet els sindi-
cats ni les manifestacions públiques i on les 
lleis laborals no reconeixen als treballadors el 
dret a la negociació col·lectiva o el dret a vaga. 
Fet que en fa gala l'ICEX (Oficina Econòmica i 
Comercial d'Espanya a l'Exterior) a la seva 
web com un fet positiu per a l'empresariat 
espanyol, i promoure així la inversió en aquest 
país. Alguns treballadors de l'estat que han 
estat contractats per l'empresa Tecnica Reuni-
das Gulf, de la família catalana Lladó encarre-
gada de la construcció de la planta de gas Fad-
hili, van denunciar el 2014 el règim de semies-
clavitud en què treballaven.

 L'objectiu de les burgesies espanyoles 
és continuar mantenint els negocis amb les 
dictadures del Golf, d'aquí els esforços per part 
dels diferents governs de l'estat, els empresa-
ris i la casa reial per intentar netejar la cara a la 
família Saud o l'emir Al Thani de Qatar, tot i les 
proves evidents de que les dictadures del Golf 
han estat finançant grups terroristes com 
Al-Qaeda o l'Estat Islàmic.



  “Les grans potències no tenen principis, només interessos”

Henry Kissinger (ex-secretari d'estat dels EUA)

ATURAR LES INVASIONS IMPERIALISTES,

SORTIDA IMMEDIATA
DELS PAÏSOS CATALANS
DE L'OTAN I LA UNIÓ EUROPEA

5.
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 En els nostres temps, no hi ha un únic 
pol imperialista uniforme. Però sí que podem 
constatar que hi ha una aliança imperialista 
dominant, l’aliança coneguda com a “atlantis-
ta”, que amb les seves contradiccions i trans-
formacions, és capitanejada pel govern i 
lobbys empresarials dels Estats Units, amb la 
Unió Europea i les seves multinacionals com a 
actor rellevant, i amb l’estructura de l’OTAN 
com a braç militar. Davant d’aquesta aliança hi 
ha un seguit de potències anomenades “emer-
gents”, i un seguit d’estats menors que per 
créixer i sobreviure en aquest sistema-món de 
capitalisme global, exerceixen també políti-
ques econòmiques, i en menor mesura 
militars, de caire expansionista, per la qual 
cosa se’ls podria etiquetar de sub-imperialis-
mes. D’altres, simplement tracten de mantenir 
la seva sobirania des de l’aïllament o buscant i 
canviant aliances internacionals. Però tot i els 
seus caràcters més o menys autoritaris, la 
seva duresa o suavitat repressiva, i les seves 
polítiques més o menys trencadores amb el 
capitalisme global, sense obviar-ne la crítica, 
hem de saber situar-los en cada context i 
conflicte determinat. Tant en les seves pròpies 
lluites i contradiccions internes, com en el seu 
mateix vincle i el seu paper en l’àmbit interna-
cional.

 Davant d’aquests xocs geopolítics, hem 
de tenir present el nostre paper, com a organit-
zacions, com a societat inserida dins l’aliança  
de l’OTAN, i per tant denunciar aquest imperia-
lisme principal, i tractar d’aturar les seves gue-
rres econòmiques i militars, com a objectiu 
principal.

 En el cas del sud i el llevant mediterrani, 
espai geopolític on l’imperialisme atlantista ha 
utilitzat el terrorisme gihadista com a comple-
ment de les seves intervencions, la imposició 
econòmica dels Plans d’Ajust Estructural ha 
arruïnat i depauperat multitud d’estats i socie-
tats, i les intervencions militars directes, 
després de provocar milions de morts i 
desplaçades, han convertit els seus objectius 
en estats fallits: Afganistan, amb la revifalla 
dels senyors de la guerra i el narcotràfic; Iraq, 
amb l’aniquilació física del professorat i promo-
vent l’aparició i enfortiment de diferents 
milícies religioses i el Estat Islàmic, que 
després s’ha utilitzat per desestabilitzar Síria; o 
Líbia, convertida en espai logístic del terroris-
me gihadista internacional i en centre de distri-
bució d’esclaves i esclaus sexuals i laborals.

 Cal tenir present que des de la invasió 
de l’Afganistan el 2001, un de cada cinc nens 
afganesos no sobreviu més enllà dels cinc 
anys, que els 10 primers anys d’ocupació 
militar de l’Iraq han costat la vida a més de mig 
milió de persones, i que els darrers 12 anys de 
la suposada lluita contra el terrorisme gihadista 
ha costat la vida a 1.300.000 persones a l’Iraq, 
Afganistan i Pakistan.

 Per dur a terme tots aquests genocidis i 
atrocitats hi ha diferents elements vinculats a 
la nostra pròpia societat que li han sigut 
imprescindibles. D’una banda la potent indús-
tria militar que s’ha convertit en un dels motors 
econòmics que no s’ha vist afectada negativa-
ment per la crisi, i que tal com va alertar el 
president dels EUA Eisenhower en el discurs 
de la fi del seu mandat l’any 1961, s’ha conver-

tit en un poderós complex 
industrial-militar que condi-
ciona la política exterior i 
l’orienta cap al bel·licisme; 
indústria militar molt vincula-
da a les petromonarquies 
que armen els diferents 
grups terroristes gihadistes i 
al laboratori de guerra que és 
Israel amb la seva ocupació 
sobre Palestina.
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 També hi ha les bases militars de l’OTAN 
o directament del mateix exèrcit estatunidenc 
que posseeix o que utilitza a l’Estat espanyol i 
en territori català. L’acceptació del règim fran-
quista per part del “bloc occidental” després de 
la II Guerra Mundial va anar acompanyat en 
primer terme de la cessió de diferents bases 
militars a l’exèrcit dels Estats Units. En els 
anys de govern espanyol de Zapatero i Rajoy 
la presència militar estatunidenca a l’Estat 
espanyol ha augmentat a ritmes vertiginosos, 
quadruplicant-se entre els anys 2007 i 2015, 
sense que hi hagi hagut gaire oposició. La 
importància geoestratègica del Mediterrani ha 
fet que les bases militars de l’exèrcit dels EUA 
a Rota i Morón hagin augmentat en efectius i 
importància, i hagin servit pel desplegament 
militar en intervencions al continent Africà, i per 
recolzar la VI Flota de l’exèrcit dels EUA que 
patrulla el Mar Mediterrani com si fos el seu 
Mare Nostrum, i que ha intervingut a la guerra 
contra Síria. Paral·lelament, l’OTAN també ha 
augmentat la presència en territori català, amb 
la incorporació del Cos de Desplegament 
Ràpid de l’OTAN a la base militar “Jaime I” de 
Bétera i aquest 2016 la Nova Força de Molta 
Alta Disponibilitat, preparada per actuar en 48 
hores a qualsevol zona del planeta. 
 
 I finalment, la cobertura política i moral, 
cultural, per justificar les agressions militars, 
amplificada a partir dels atemptats a les Torres 
Bessones de Nova York de 2001. Segueix la 
mateixa lògica que s’ha anat desplegant durant 
dècades, dimonitzant un enemic exterior que 
serveixi també per la repressió interna. Primer 
va ser contra el comunisme que venia de 
Moscou, en l’època que la Xarxa Gladio come-
tia atemptats de bandera falsa en nom del 
comunisme per Europa; en la transició del final 
de la Guerra Freda va ser el narcotràfic inter-
nacional, coincidint amb l’escàndol de l’Iranga-
te que vinculava el govern dels Estats Units 
amb el càrtel de Medellín per finançar els para-
militars de la Contra a Nicaragua a través de la 
venda de cocaïna, i amb la venda il·legal d’ar-
mes a Iran durant la guerra d’Iran i Iraq als 
anys 80; i finalment, a partir dels anys 90, 
paral·lelament a la idea de la “intervenció 
humanitària” s’ha anat donant protagonisme 
mediàtic al terrorisme gihadista internacional,

 - exemplificat per Al-Qaeda i Osama Bin 
Laden a finals dels ’90 i inicis dels 2000, i final-
ment Estat Islàmic a Iraq i Síria i Boko Haram 
a l’Àfrica Subsahariana. 
 
 Aquest nou enemic internacional ha 
servit per establir un consens polític i social 
gairebé absolut per justificar qualsevol agres-
sió militar i per enfortir la indústria de la guerra 
i el control social.

 Doncs des del breu contratemps en la 
guerra contra l’Iraq de 2003, on les manifesta-
cions contra la guerra van ser multitudinàries 
arreu del món, a Europa molt vinculat a les 
contradiccions amb sectors polítics i empresa-
rials europeus que veien amb bons ulls la 
voluntat del govern iraquià de canviar a l’euro 
enlloc del dòlar, la moneda de venda del petro-
li, no hi ha tornat a haver un moviment fort 
d’oposició als plans imperialistes atlantistes. A 
nivell d’Estat espanyol, els militars retirats de 
l’Iraq van passar a donar cobertura a l’ocupa-
ció militar d’Afganistan. La invasió de Líbia de 
2011 es va dur a terme amb un consens polític 
gairebé absolut, ratificat amb 336 vots a favor, 
3 en contra al Congrés espanyol (PP, PSOE, 
PNV, CiU, ERC i ICV hi van donar suport), i 
amb una cobertura dels mitjans de comunica-
ció i d’acadèmics com el mateix director de 
l’Escola de Cultura de la Pau de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. I el 2015, 300 soldats 
espanyols van tornar a ser enviats a l’Iraq 
sense generar cap tipus de polèmica. En 
aquest cas, al ser l’excusa la lluita contra 
l’Estat Islàmic, ja ningú s’hi gosa oposar.
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 La paradoxa és que tan Iraq com Líbia    
(i en procés Síria) s’han convertit en estats 
fallits, sent aquests estats aconfessionals (com 
l’Afganistan de finals dels 70), i passant a ser 
l’epicentre de l’actuació del terrorisme gihadis-
ta després de les intervencions dels EUA i 
l’OTAN. Mentre que les dictadures monàrqui-
ques islamistes dels països del Golf, no han 
estat mai assetjades ni perseguides pel seu 
caràcter autoritari, ni per ser bressol de la ideo-
logia wahabbita que dóna cobertura als grups 
terroristes gihadistes, ni per finançar-los direc-
tament; sinó que han sigut els estats aliats 
“d’occident”, amb qui han fet negocis multimi-
lionaris, i on fins i tot hi han intercedit en vistes 
a la pacificació de conflictes entre ells, com és 
el cas del recent conflicte entre Aràbia Saudita 
i Qatar. Com es pot entendre doncs aquesta 
doble vara de mesurar i actuar quan es ven 
que el principal enemic internacional és el 
terrorisme gihadista? Tan sols a través d’analit-
zar els interessos imperialistes.

 Per tant, el nostre paper principal com a 
organitzacions internacionalistes i antiimperia-
listes dels Països Catalans, és denunciar 
l’imperialisme atlantista, lluitar en el nostre 
propi territori per aturar les guerres imperialis-
tes, econòmiques i militars. Assenyalar les 
complicitats exercides per les empreses del 
nostre territori i per aquells grups polítics i 
actors comunicatius i intel·lectuals que defen-
sen les guerres, encara que sigui en el nom 
d’una falsa i hipòcrita pau. Trencar les aliances 
polítiques, econòmiques i militars d’aquest 
imperialisme, el que significa fonamentalment 
sortir de la Unió Europea i de l’OTAN.       
Aprendre a respectar la sobirania dels pobles, 
desfent-nos de la cultura eurocentrista, colo-
nial i patriarcal. I establint les bases per cons-
truir una societat sobirana, socialista i feminis-
ta, que trenqui amb les relacions d’espoli i 
explotació de la globalització liberal i la divisió 
internacional del treball.



Organització Internacionalista dels Països Catalans

contacte@itacappcc.cat 
facebook.com/itacappcc

twitter.com/itacappcc
www.itacappcc.cat

"El pla estatunidenc-sionista fou per la destrucció dels tres majors 
exèrcits àrabs: l'iraquià, el sirià i l'egipci. Aquests tres països també 

tenen una gran importància en termes de civilització. Mira el què van 
fer a Bagdad quan el van ocupar: el saqueig i la destrucció dels 
museus. Ara tornen a fer el mateix, però utilitzant l'Estat Islàmic" 

Leila Khaled


