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El trencament de l’acord nuclear 
per part de Trump no va agafar 
per sorpresa ningú, i les reaccions 
internacionals no es van fer es-
perar. Ni la Xina, ni Rússia ni els 
països europeus signants (França, 
Alemanya i la Gran Bretanya) no 
tenen cap intenció de sortir del 
pacte. No obstant això, la sortida 
dels Estats Units de l’acord tindrà 
un seguit de conseqüències eco-
nòmiques i polítiques que poden 
fer trontollar l’Iran. El diari Jorna-
da analitza amb diversos experts 
quines poden ser les conseqüènci-
es de la decisió de Trump.

Dimensió econòmica
Que les sancions acaben afectant 
més la població que no pas els ma-
teixos règims és un fet provat. Així 
s’ha demostrat en casos com Bir-
mània, Veneçuela i Corea del Nord. 
«Les sancions tenen un efecte ne-
gatiu en la qualitat de vida de la 
població. En el cas de l’Iran, és pos-
sible que econòmicament comenci 
a mirar cap a altres bandes. Segu-
rament reforçarà els llaços comer-
cials amb altres actors internacio-
nals, com Rússia o la Xina, i podria 
centrar-se en el mercat euroasiàtic, 
que, al cap i a la fi, és el seu mer-
cat natural», aclareix Lurdes Vidal, 
directora de l’àrea de Món Àrab i 
Mediterrani de l’IEMed. Respecte a 
les sancions i possibles conseqüèn-

cies econòmiques, Vidal subratlla 
que el més perillós és la possible 
capacitat dels Estats Units per 
pressionar les empreses europees: 
«Alemanya, per exemple, té mol-
tes relacions comercials amb l’Iran. 
Fins a quin punt els Estats Units fa-
ran xantatge a aquestes empreses? 
No ho sabem, però pot ser que en 
algun moment els nord-americans 
les facin triar entre ells o l’Iran», 
continua. Si aquesta situació es do-
nés i les empreses es retiressin del 
país persa, les conseqüències po-
drien ser catastròfiques i podrien 
abocar l’Iran a l’abisme. 

Irene Martínez, investigadora 
del CIDOB, fa èmfasi en la situa-
ció econòmica iraniana i destaca 
que l’acord nuclear no ha millo-
rat significativament la vida de 
la població: «L’economia iraniana 
està ofegada. D’una banda, cos-
ta molt aconseguir una obertura 
real als mercats internacionals, i 
el país té una manca important 
d’inversions estrangeres i infraes-
tructures. S’esperava que l’acord 
portés prosperitat, però la realitat 
és que les inversions que s’espe-
raven no van aparèixer, o ho van 
fer amb comptagotes. En el cas 
de les empreses nord-america-
nes era clar que no confiarien a 
invertir en l’Iran, però a les em-
preses europees també els ha 
costat». Des del primer moment, 
l’administració Trump va posar 
problemes a la inversió, i això va 
provocar un clima d’incertesa en 
el món empresarial. 

Les claus del 
trencament de 
l’acord nuclear
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Diferents experts analitzen quines són les claus de la ruptura de l’acord nuclear per part 
dels Estats Units i quines en poden ser les conseqüències

Ignacio Álvarez-Ossorio, professor 
d’estudis àrabs i islàmics i director 
de l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Social i Pau (Iu-
desp) de la Universitat d’Alacant, 
no pensa que la sortida dels Estats 
Units de l’acord tingui unes con-
seqüències econòmiques majors: 
«Els principals mercats iranians no 
són ni Europa ni els Estats Units, 
sinó la Xina, el Japó i l’Índia, així 
que el trencament de l’acord no 
ha de tenir necessàriament con-
seqüències excessivament negati-
ves», afirma. 

Fractura política
En l’àmbit polític, Lurdes Vidal as-
segura que el trencament d’aquest 
acord pot tenir unes conseqüències 
polítiques importants: «És possible 
que aquesta decisió afecti el país en 
l’àmbit polític i vegem una fractu-
ra. El trencament de l’acord podria 
alimentar una retòrica antiameri-
cana que beneficiaria la Guàrdia 
Revolucionària i donaria més força 
als segments conservadors», diu. 
No es pot oblidar la bicefàlia del 

règim iranià. Segons Irene Martí-
nez, l’administració té el control 
intern del país però la Guàrdia Re-
volucionària és el braç armat de la 
política exterior iraniana i actua de 
manera independent del govern. 
«L’Iran és un país profundament he-
terogeni i el trencament de l’acord 
pot fer augmentar la bretxa entre 
els diferents corrents ideològics», 
sentencia la investigadora. 

La ruptura 
de l’acord obre 
un escenari 
incert a l’Iran

La percepció internacional
La irascibilitat i la irresponsabi-
litat de Trump fan que Rússia es 
presenti com un actor assenyat 
i responsable, segons Lurdes Vi-
dal. «Amb la nova administració 
nord-americana mai se sap: quan 
Trump parla no sabem mai si es 
tracta d’un farol o si ho fa per po-

sar pressió. En el cas de l’Iran, s’ha 
confirmat: volia trencar l’acord 
nuclear i ho ha fet», opina. Tam-
bé coincideix amb aquesta opinió 
Álvarez-Ossorio: «La política exte-
rior de Trump és curtterminista i 
va fent tombs sense una direcció 
concreta en funció de les pressions 
que rep des dels sectors durs de la 
seva administració i els seus aliats 
a la regió, Israel i l’Aràbia Saudi-
ta. Aquesta manera de fer política 
sol tenir més costos que beneficis». 
Segons l’analista, preveure què 
passarà és fer política-ficció, ja 
que tot dependrà de les decisions 
que es vagin prenent en les dife-
rents administracions. «Si per part 
dels Estats Units no hi ha mesures 
contundents, és possible que l’Iran 
no surti de l’acord, perquè hi té 
més a perdre que a guanyar. Ara 
bé, si els Estats Units comencen a 
pressionar les empreses europees 
amb interessos a l’Iran o si impo-
sen unes sancions desorbitades, sí, 
podria passar que l’Iran sortís del 
pacte, però no es pot preveure res 
perquè tot és massa recent».

El govern de la República Democrà-
tica del Congo (RDC) va declarar 
dimarts un nou brot d’Ebola des-
prés de confirmar dos casos que van 
donar positiu a la zona de Bikoro, 
al nord-oest del país. De moment, 
es parla de 17 morts per febres 
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hemorràgiques d’origen encara 
desconegut. L’Organització Mundal 
de la Salut (OMS), que va posar 
èmfasi en la necessitat d’articular 
una resposta coordinada i urgent, 
ja ha aprovat la sortida d’un milió 
de dòlars procedents del Fons de 
Contingència per a Emergències per 
tal d’evitar la propagació del brot a 
províncies i països propers, i ha co-
mençat a treballar conjuntament 
amb el ministeri de Sanitat congo-
lès per contenir una possible epidè-
mia, tal com ja es va fer el 2017. 

Fins a la zona ja s’hi ha despla-
çat un equip d’experts procedents 
de l’OMS, de Metges sense Fron-
teres i de la divisió provincial del 
ministeri de Sanitat congolès. El 
país també es prepara per posar 
en marxa una resposta nacional 

en cas que fos necessari. «Recolli-
rem més resultats, rastrejarem el 
virus, parlarem amb les comunitats 
i intentarem establir protocols de 
prevenció i control», ha assegurat 
Matshidiso Moeti, director regional 
de l’OMS a l’Àfrica. 

L’Ebola es contagia per contac-
te directe amb la sang i a través 
dels fluids corporals de persones 
o animals infectats. Causa hemor-
ràgies greus i pot arribar a tenir 
una mortalitat del 90%. La pitjor 
epidèmia coneguda fins ara va ser 
la que es va declarar el març del 
2014, que va deixar 28.616 casos. 
En aquell brot, van morir 11.310 
persones. El 2017 va haver-n’hi un 
altre, però, que gràcies a una res-
posta ràpida i coordinada, només 
va provocar quatre morts.Una suposada víctima d’Ebola als afores de Monròvia (Libèria). FOTO EFE


