Laboratori Cooperatiu
de Socioantropologia

Curs: «El desmantelamiento de Irak y Siria y el mapa del Nuevo
Oriente Próximo»
Duració: 4 hores
Data i horari: dijous, 6 de novembre – de 17:00 a 21:00 h.
Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Espai Contrabandos.
Edició independent i llibre polític.
Lloc: Espai Contrabandos, Arc de Sant Cristòfol, núm. 11-23 (08003) Barcelona (Cantonada
amb plaça Pou de la Figuera/Forat de la Vergonya)
Professora: Nazanín Armanian
CONTINGUTS (el curs es farà en castellà)
En este curso se analizarán de manera crítica los acontecimientos que están actualmente
acaeciendo en Irak y Siria. En este sentido, desde una perspectiva geopolítica, el curso
pretende adentrarse en el análisis de ese proceso de desmantelamiento de dos de los estados
poderosos de Oriente Medio, el Estado iraquí y el sirio. Cabe esperar que sobre sus restos
seguirá la batalla por sus ingentes reservas de petróleo y por su ubicación estratégica,
mientras la desintegración de ambos países, que va y posiblemente lo hará aún más
acompañada por limpiezas étnicas, anuncia un nuevo equilibrio de fuerzas en beneficio de
Arabia Saudí e Israel. Los kurdos, Irán y Turquía son otros actores determinantes de un
tablero que está dando lugar a un Nuevo Oriente Próximo.

En aquest curs s’analitzaran de manera crítica els esdeveniments que estan actualment
esdevenint a l'Iraq i a Síria. En aquest sentit, des d'una perspectiva geopolítica, el curs pretén
endinsar-se en l'anàlisi d'aquest procés de desmantellament de dos dels estats poderosos de
l'Orient Mitjà, l'Estat iraquià i el sirià. És d'esperar que sobre les seves restes seguirà la
batalla pels seus ingents reserves de petroli i per la seva ubicació estratègica, mentre la
desintegració del dos països, que va i el farà encara més acompanyada per neteges ètniques,
anuncia un nou equilibri de forces en benefici de l'Aràbia Saudita i Israel. Els kurds, Iran i
Turquia són altres actors determinants d'un tauler que està donant lloc a un Nou Pròxim
Orient.
ERAPI – Laboratorio Cooperativo de Socioantropología
Web ERAPI - Facebook - Twitter - grupo.erapi@gmail.com
Espai Contrabandos
Arc de Sant Cristòfol, num. 11-23 (08003)
tel. 932691375 info.espaicontrabandos@gmail.com

Laboratori Cooperatiu
de Socioantropologia

Nazanín Armanian és traductora del persa i politòloga especialitzada en l'Orient Mitjà i
Nord d'Àfrica, així com en qüestions del món musulmà. Entre les seves publicacions
destaquen, a més de les seves habituals col·laboracions periodístiques i de la columna que
des de fa un parell d'anys escriu per al diari Público, els llibres: La mujer en el país de los
ayatolás (1999), El retrato de la mujer musulmana (2000), Kurdistán, el país inexistente
(2005), Irak, Afganistán e Irán: 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo (2007) i El
islam sin velo. Un acercamiento serio y riguroso a la cara más desconocida del mundo
islámico (2009), escrit en col·laboració amb Martha Zein.
INSCRIPCIÓ
Preus d’inscripció:
25 € (Estudiants, aturats, jubilats i socis/as de l’ICA)
30 € (General)
Inscripció:
Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir i enviar la fitxa: http://goo.gl/BTMQ7V
El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte IBAN:
CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del
curs)
També es por fer el pagament en efectiu a la Llibreria Contrabandos,

num. 11-23 (08003) Barcelona.
Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament.
Places limitades. Matrícula per rigorós ordre d’inscripció.

INFORMACIÓ
ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
grupo.erapi@gmail.com
Espai Contrabandos. Edició independent i llibre polític.
tel. 932691375
info.espaicontrabandos@gmail.com

ERAPI – Laboratorio Cooperativo de Socioantropología
Web ERAPI - Facebook - Twitter - grupo.erapi@gmail.com
Espai Contrabandos
Arc de Sant Cristòfol, num. 11-23 (08003)
tel. 932691375 info.espaicontrabandos@gmail.com

Arc de Sant Cristòfol,

