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نگاه دیگران

14 جوالی 2015 جمهوری اسالمی ایران و 1+5 به توافق جامع هسته ای دست یافتند و بر این اساس، 
اجرای تعهداتی را در برابر دریافت امتیازاتی پذیرفتند. پس از گذشت یک  سال، زمان مناسبی برای 
ارزیابی و  بررسی تأثیرات این توافق بر منافع و امنیت هر دو طرف فرا رسیده است. در این نوشتار 

به چند مورد از تحلیل های مؤسسات و اندیشکده های آمریکایی در این باره پرداخته می شود.

اشاره:
 منیرسادات میرنظامی*

مقدمه
در س��ال گرد امضای توافق جامع هس��ته ای میان ۱+5 و 
جمهوری اسالمی ایران، مؤسسات و نهادهای پژوهشی 
ای��االت متحده مجموع��ه گزارش ه��ا و تحلیل هایی را 
در ارتباط با بررس��ی ابعاد تأثیرات ای��ن توافق بر منافع 
آمریکا در س��طح بین المللی و منطقه ای منتش��ر کردند. 
گزارش ه��ا و تحلیل های مورد بررس��ی در این نوش��تار 
ش��امل تحلیل ه��ای مؤسس��ه سیاس��ت خ��اور نزدیک 
واش��نگتن۱، فارین پالسی2 و امریکن تینکر۳ می شود. هر 
یک از تحلیل ها ش��امل توضیحی در ارتباط با وضعیت 
فعلی اجرایی ش��دن برج��ام، پیامدهای ای��ن توافق برای 
آین��ده  خاورمیانه و منافع ایاالت متح��ده و توصیه هایی 

به دولت آمریکاس��ت.

1. The Washington Institute for Near East Policy
2. Foreign Policy
3. American Thinker

وضعیت توافق هسته ای
دیان هفرنان۴ در تحلیل خود با عنوان »یک س��ال پس از 
توافق هس��ته ای با ایران«، برجام را برای ایران یک توافق 
و برای گروه ۱+5 اعطای ی��ک امتیاز انحصاری به ایران 
معرفی می کند. طبق ارزیابی هفرنان، توافق جامع هسته ای 
به صورتی اس��ت که ای��ران ذخایر اورانیوم غنی ش��ده را 
کاهش داده و در مقابل، سانتریفیوژهایش را حفظ کرده 
است. ایران نیروگاه های هسته ای خود را منحل نمی کند؛ 
تحریم ها برداش��ته ش��ده و ای��ران میلیارد ه��ا دالر ذخایر 
بلوکه شده  خود را پس می گیرد؛ ایران می تواند دسترسی 
بازرس��ان آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی ب��ه پایگاه های 
نظام��ی خ��ود را رد کن��د و یا دسترس��ی ب��ه پایگاه های 
شناخته ش��ده  هس��ته ای را ب��ه تأخی��ر بیان��دازد؛ تحری��م 
تسلیحاتی کمتر از 5 سال برداشته خواهد شد؛ تحریم های 
موشک های بالس��تیک ایران ظرف هشت س��ال یا کمتر 
4. Deanne Heffernan

توافق جامع هسته ای و تحوالت یک سال اخیر
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منقض��ی می ش��ود؛ غرب به ای��ران کم��ک خواهد کرد 
تأسیسات هسته ای صلح آمیز خود را گسترش دهد؛ غرب 
ایران را برای مقابله و رفع تهدیدات علیه برنامه  هس��ته ای 
خود کمک و راهنمای��ی و دولت فدرال آمریکا مقامات 
محل��ی و ایالتی را ب��ه تجارت با ایران تش��ویق می نماید؛ 
ضمن آنکه تحریم های افراد و سازمان های مرتبط با برنامه  
هس��ته ای رفع خواهد ش��د. هفرنان معتقد است در مقابل 
امتیازاتی که ایران در این توافق به  دس��ت آورده، ایاالت 
متحده آمریکا هیچ چیز به  دست نیاورده است، زیرا ایران 
هنوز هم قادر اس��ت در مدت زمان کوتاهی به تسلیحات 
هس��ته ای دس��ت یابد و همچنین پس از توافق بر خالف 
انتظار جامعه بین الملل به حمایتش از تروریس��م، ضدیت 
با آمریکا و اس��رائیل، نقض حقوق بشر، تخطی از حقوق 
بین المل��ل و دیگ��ر اقدامات خصمان��ه اش ادامه می دهد. 
هفرنان اقداماتی را برمی شمرد که ایران پس از توافق انجام 
داده، اما به  رغم آن توافق پابرجا مانده است. اقداماتی که 
هفرنان نام می برد شامل پاکسازی سایت نظامی- هسته ای 
پارچین قبل از بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و کش��ف آلودگی های مربوط به گذش��ته در این سایت، 
برگزاری س��الگرد اشغال س��فارت آمریکا در ایران در ۴ 
نوامبر 2۰۱5 و سردادن شعار مرگ بر آمریکا،   دستگیری 
ملوانان نیروی دریایی آمریکا، نقض ممنوعیت سفر افراد 
مورد تحریم با سفر فرمانده نیروهای قدس ایران به روسیه 
برای مالقات با پوتین، نهایی شدن فروش سیستم های دفاع 
موش��کی اس ۳۰۰ به ایران از سوی روسیه، نگه داشتن دو 
شهروند آمریکایی در زندان و مخفی نگاه داشتن موقعیت 

رابرت لوینسون است.
ریموند تانتر۱ در نوش��ته  خود با عن��وان »توافق ایران 
در یک س��الگی خ��ود: کارکردهای منطقه ای، هس��ته ای 
و اقتصادی«، توافق هس��ته ای با ایران را تجارت س��اده ای 
می دان��د که از محدودنمودن توانایی های هس��ته ای ایران 
در قب��ال رفع تحریم های اقتصادی غرب تش��کیل ش��ده 
است. به نظر او، مشکل این توافق در جزئیاتی مانند نقش 
موش��ک ها و یا تأثیر حمایت دولت ایران از تروریسم بر 
1. Raymond Tanter

تخفیف تحریم هاس��ت. تانتر معتقد است لحن ضعیف در 
قطعنامه 22۳۱ )2۰۱5( مسئله ساز شده، زیرا این قطعنامه و 
توافق هسته ای طیف کامل برنامه  موشک های بالستیک را 
برنمی شمرد. همچنین، تانتر انعطاف دولت اوباما در مقابل 
ایران در حوزه  آزمایش موشک های بالستیک را نیز ناشی 
از بی درایتی آن می داند. در واقع، تحلیل تانتر این اس��ت 
که در قطعنامه 22۳۱ زبان منع جای خود را به زبان سازش 
داد و از ایران خواس��ته شد از فعالیتی که مرتبط با طراحی 
موشک های بالستیک برای حمل کالهک هسته ای است، 
خ��ودداری کند و بدین ترتیب، مفّر بزرگی را برای ایران 
مهیا نموده تا ایران موش��ک های میان ب��رد و بلندبرد خود 

را بدون نگرانی از واکنش شورای امنیت گسترش دهد.

پیامدها و آینده توافق
تانتر معتقد اس��ت حاصل معامله  نابراب��ر ایاالت متحده با 
ایران افزایش حمایت ایران از تروریسم و پاسخگو نبودن 
آن در براب��ر نقض توافق هس��ته ای اس��ت. به نظ��ر تانتر، 
ایران می توان��د ذخایر به دس��ت آمده از رفع تحریم ها را 
صرف گسترش نفوذ خود، بی ثباتی منطقه و همسایگانش 
و افزای��ش قدرت متحدان خود در منطق��ه نماید. این در 
حالی اس��ت که به گفت��ه  او دولت اوباما ب��دون توجه به 
تداوم رفتار ای��ران در حمایت از تروریس��م به کاهش و 
تخفیف تحریم ها ادامه می دهد و پس از به نتیجه رس��یدن 
تواف��ق هس��ته ای و به  رغم حمای��ت ایران از تروریس��م، 
چندین فرصت را ب��رای خنثی و به عقب بردن تالش های 
موفقیت آمیز ایران برای رفع تحریم ها و بازگشایی ارتباط 

مالی اش با جامعه بین الملل از دست داده است.
متی��و لویت2 همچ��ون تانتر در تحلیل خ��ود با عنوان 
»حمای��ت ای��ران از تروریس��م در زمان اج��رای برجام«، 
حاص��ل برجام را چیزی جدای از انتظ��ارات و برآوردها 
می داند. به نظر او، مقامات آمریکا پس از توافق نتوانستند 
ای��ران را به  رغم رفع تحریم ها مس��ئول نگ��ه دارند و در 
نتیجه، موضع ایران نیز تهاجمی تر ش��د. لویت نقش ایران 
را در منطقه شام، خلیج فارس و فراتر از خاورمیانه، بسیار 
2. Mattew Levitt
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پررنگ ارزیابی می کند و ردپای ایران را در پرتاب چهار 
راکت به اسرائیل در آگوس��ت 2۰۱5، حمایت از گروه 
نظام��ی الصابرین در نوار غ��زه، حمایت از حزب اهلل لبنان 
و ش��یعیان بحرین و کویت، طراحی حمالت علیه مواضع 
اس��رائیل در نایروبی و حمایت از طالبان بس��یار مش��هود 

می داند.
دنی��س راس۱ در تحلی��ل خود تحت عن��وان »حفظ 
برج��ام به معنای ارس��ال نش��انه های بازدارندگی به ایران 
اس��ت«، به بررس��ی تأثیرات برجام بر ت��وان بازدارندگی 
ای��ران می پ��ردازد. به نظ��ر او، اگر برجام ب��ه  طور کامل 
اجرایی شود تا ۱5 سال آینده مسیر ایران برای دست یابی 
به س��الح هسته ای بسته می شود. بدین ترتیب که در طول 
این مدت، حداکثر س��طح غنی س��ازی ب��ه ۳/67 درصد 
از ایزوتوپ ه��ای ش��کاف پذیر یو-2۳5 محدود ش��ده و 
ای��ران نمی تواند بیش از ۳۰۰ کیلوگرم ماده غنی ش��ده یا 
هر نوع توانایی بازفراوری داش��ته باش��د، اما راس تأکید 
دارد که همچنان امکان برنامه  تولید مخفیانه با کل ذخایر 
تحت راس��تی آزمایی وج��ود دارد و ای��ن محدودیت ها 
ن��ه  تنها چنی��ن برنامه ای را به  طور کام��ل ملغی نمی کند، 
بلکه احتمال خطر پاس��خ بالقوه سختی را از سوی تهران 
افزایش می دهد. از این جهت به نظر راس، دستیابی ایران 
به بمب هس��ته ای به رژیم راس��تی آزمایی آمریکا وابسته 
نیس��ت و بیشتر مشروط به امکان فریب خوردن آمریکا از 
ایران اس��ت. در نتیجه، به نظر او، ضروری اس��ت به دلیل 
امتیازاتی که برجام به ایران داده، ایران هزینه  باالی نقض 
برج��ام را درک کن��د. راس ای��ن امتی��ازات را این گونه 
می داند: ۱. پس از ۱5 سال محدودیتی برای حجم صنعت 
هس��ته ای ایران یا تعداد و کیفیت سانتریفیوژهای تولیدی 
وجود ندارد. 2. پس از ده س��ال، ایران می تواند پنج مدل 
پیشرفته سانتریفیوژ نصب و عملیاتی کند. ۳. در حالی که 
خروجی این مدل های پیش��رفته تا ۱5 سال محدود شده، 
ایران قادر به گس��ترش تولید مواد غنی ش��ده خواهد بود. 
۴. پ��س از ۱5 س��ال، ای��ران از تولید اورانی��وم با غلظت 
باال و حتی س��الح هایی حاوی درج��ه ای از اورانیوم منع 
1. Dennis Ross

نخواهد ش��د. به گفته  راس، این بدان معناس��ت که زمان 
گریز ایران تا 2۰۳۰ به صفر خواهد رس��ید و این درحالی 
است که نیاز به تقویت بازدارندگی از سوی ایران کاهش 
نمی یاب��د. به همین دلیل، راس پاس��خ های ایاالت متحده 
در مورد نقض برجام از س��وی ای��ران را ناکافی می داند. 
ب��ه نظر او، ته��ران تا کن��ون چندین بار برج��ام را نقض 
نموده اس��ت؛ مانند نقض قطعنامه ۱۹2۹ شورای امنیت از 
طریق آزمایش موشک های بالس��تیک، انتقال تسلیحات 
متعارف و شکس��تن محدودیت های سفرهای بین المللی. 
از نظر راس، دولت اوباما برای به چالش کشیدن تهران یا 
باالبردن هزینه های رفتارهایش دچار تردید است. در این 
راس��تا راس دو توصیه دارد: نخست، در جواب به ادعای 
ایران مبنی بر این که این کشور منافع کامل اقتصادی را از 
برجام نبرده، دولت باید به  طور فعال شرکت های خارجی 
را قان��ع کند که برای تجارت با ایران آزاد هس��تند، زیرا 
این ترس وجود دارد که دولت روحانی و عمل گرایان از 
جانب تندروها بر سر منافع اقتصادی برجام لطمه بخورند. 
با این حال یکی از دالیل اصلی کندی منافع اقتصادی این 
اس��ت که بانک های ایران هنوز نیازمند اصالحاتی برای 
مطابق��ت با معیارهای بین المللی انتقال پول هس��تند. دوم، 
گزارش��ات جدید از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اش��اره دارد که ایران هماهنگ با برجام اس��ت، اما سطح 
اطالعات��ی که ارائه نموده اند بس��یار کم ت��ر از آن چیزی 
اس��ت که در گزارش��ات پیش��ین آژانس در مورد برنامه 
هسته ای ایران ارائه شده است. آمانو با پذیرش این مسئله 
اش��اره داش��ته که در چارچوب قطعنام��ه 22۳۱ نیازمند 
اطالعات کم تری بوده ان��د. احتمال می رود اعضای 5+۱ 
همه  اطالع��ات مورد نیاز را دریافت کرده اند و یا ش��اید 
آن ها موافق احترام به حساسیت های ایران نسبت به حفظ 

اطالعات در خارج از رصد عموم هستند.
جیمز اف. جفری2 در یادداش��ت خ��ود تحت عنوان 
»تأثی��ر منطق��ه ای برج��ام: اف��ول اعتماد نس��بت به نقش 
توازن بخش آمریکا« خاورمیانه را به  خاطر برجام ناامن تر 
از سال پیش ارزیابی می کند. به نظر جفری، مسئله  اصلی 
2. James F.Jeffrey
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برجام در خاورمیان��ه برخالف ویژگی های برجام، تصور 
دولت های منطقه است که معتقدند تأثیرات سیاسی برجام 
ایران را به سوی موقعیت هژمونی در منطقه تشویق و حتی 
تواناتر می سازد. جفری معتقد است قدرت های منطقه ای 
این واقعیت را تشخیص می دهند و به صور مختلف مانند 
مخالفت کامل از س��وی عربس��تان، رویکردهای ترکیبی 
ترکیه و دیگر کش��ورهای خلیج فارش و همراهی عراق 
و عمان به آن پاس��خ داده اند. در نتیجه، از دیدگاه جفری 

بار توازن بخشی در منطقه بر دوش واشنگتن قرار دارد.
جفری برداش��ت های دولت های منطقه را ناشی از دو 
نتیجه  قابل پیش بینی توافق می داند. اول، توافق ابزارهایی 
همچون دیپلماسی و پول را به ایران برای باالبردن وزنش 
در منطق��ه بخش��ید. دوم، دولت اوباما ناامی��د از موفقیت 
دیپلماتی��ک در جای دیگر، آن ق��در در جریان توافق به 
ایران امتیاز داد که نه تنها آن را به چالش نکش��ید بلکه از 
آن بدتر تواف��ق را لحظه  تحول در روابط با تهران قلمداد 
کرد. جفری بر این نکته تأکید دارد که هشدارهایی بابت 
اقدام��ات بی ثبات کننده  ایران به دولت اوباما داده ش��د و 
حتی در نشست شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا، 
مقامات ای��االت متحده اعالم کردند مالحظات را درک 
می کنن��د و به آن ها توجه دارند و توافق هس��ته ای را تنها 
یک بس��ته تبادالت هسته ای می دانند و نه تحول در رابطه 
با ایران؛ ام��ا طبق برآورد جفری، اقدام��ات و اظهار نظر 
مقامات دولت اوباما بر خالف این س��خنان است. جفری 
به این سخن اوباما در مصاحبه با آتالنتیک استناد می کند 
که اعالم کرد عربستان باید یاد بگیرد خاورمیانه را با ایران 
سهیم ش��ود. جفری پاسخ های دولت اوباما به بحران هایی 
که ایران پس از برج��ام به وجود آورده را متفاوت و آن 
را در رف��ع نگرانی دولت ه��ای منطقه بی تأثی��ر می داند. 
جفری نمونه هایی از واکنش درست نسبت به ایران را نیز 
برمی شمرد. به نظر او، در عراق، دولت بعد از اواسط سال 
2۰۱5 نیروی بیش��تری برای بیرون راندن داعش به کار برد 
و نقش شبه نظامیان ش��یعه  تحت حمایت ایران را کاهش 
داد. هم چنین ایاالت متحده از اقدامات شورای همکاری 

در یمن حمایت کرد و تهران را به دلیل آزمایش موشک 
در حوزه س��ازوکارهای اجرایی شدن برجام تحریم کرد. 
با این حال، جفری معتقد اس��ت، واش��نگتن در بازداشتن 
ایران از دس��تگیری ملوانان نیروی دریایی خود در ژانویه 
شکس��ت خورد و به رغم تعهداتش نس��بت به دولت های 
ش��ورای همکاری خلیج فارس فروش هواپیما به کویت، 
بحرین و قطر را متوقف کرده است. موارد دیگر از قصور 
ایاالت متحده از دید جفری، مخالفت و واکنش ضعیف 
آمریکا به تقوی��ت موقعیت ایران در لبنان و مهم تر از آن 
به اتحاد ایران- روس��یه در س��وریه بر خ��الف تعهدات 
واشنگتن نس��بت به جبهه  ضددولت سوریه است. به  طور 
خالص��ه، جفری تأکی��د دارد تعبیر دولت ه��ای منطقه از 
سیاس��ت آمریکا در قبال ایران این اس��ت ک��ه تهران در 
نمایش های چندجانبه ای ظاهر شده بدون آن که واشنگتن 
آن را به بیرون هدایت کن��د. او نتیجه می گیرد در غیاب 
کاخ س��فیدی که مایل ب��ه رهبری در خط مقدم باش��د، 

بازیگران منطقه ای به  طور انفرادی عمل می کنند.
پاتریک کالوس��ون۱ به تحلیل تأثی��رات و پیامدهای 
اقتص��ادی برجام در نوش��ته  خود تحت عن��وان »تغییرات 
نس��بتاً ک��م در وضعیت اقتص��ادی ایران پ��س از برجام« 
می پردازد. کالوس��ون وضعیت اقتصادی ایران را پس از 
انقالب اسالمی، در مقایس��ه با دیگر پادشاهی های عربی 
و با توجه به تحریم های اعمال ش��ده بررس��ی می کند. به 
نظر او، در حدود یک دهه گذش��ته ایران پیش��رفت هایی 
در زمینه  متنوع س��اختن اقتصادش ج��دای از فروش نفت 
کرده و ش��عار اقتص��اد مقاومتی رهبر ای��ران تا حدی در 
حال اجراش��دن است، به گونه ای که در پایان سال ۱۳۹۴ 
واردات ایران ۴۱/5 میلیارد دالر و صادرات مواد غیرخام 
۴2/۳ میلیارد دالر برآورد ش��ده اس��ت. کالوسون معتقد 
است اگر تنوع سازی دس��تاوردی مهم برای اقتصاد ایران 
اس��ت، پس انداز، مسئله  واقعی آن است. او سقوط قیمت 
نفت، باندبازی در حوزه  اقتصادی، جایگاه سپاه پاسداران 
در اقتص��اد ایران، موانع بر س��ر راه تجدید ارتباط با نظام 
مالی بین المل��ل و ناتوانی در جذب س��رمایه گذاری های 
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خارج��ی را از دیگر مس��ائل جدی اقتص��اد ایران پس از 
اجرایی ش��دن برجام می داند. بر این اس��اس، در حالی  که 
اروپاییان مشتاق و خوش بین به تجدید روابط اقتصادی با 
ایران هستند، ایرانیان نسبت به پیامدهای مثبت برجام برای 

اقتصاد ایران بدبین اند.

توصیه ها
توصی��ه  تحلیل گ��ران، ج��دای از تحلیل وضعی��ت توافق 
هس��ته ای و پیامده��ای آن نیس��ت. به  طور کل��ی تمامی 
تحلیل های بیان ش��ده اتخاذ موضع سرسختانه و منتقدانه را 
به دولت اوباما و دول��ت بعدی توصیه می کنند. هفرنان و 
لوی��ت به  طور خالصه و کلی معتقدند ایاالت متحده باید 
سیاستی را در پیش گیرد که موجب توقف رفتار غیرقابل 

قبول ایران در منطقه و نسبت به ایاالت متحده شود.
تانتر و راس در ارائ��ه  تجویزات خود، رئیس جمهور 
بعدی را مورد خطاب قرار می دهن��د. به نظر تانتر، رئیس 
جمهور می تواند با شرکایش برای مقابله با تحریکات ایران 
همکاری کند. این همکاری می تواند شامل جلوگیری از 
کشتیرانی نظامی غیرقانونی و تحریم تروریست ها از طریق 
تحریم رژیم ایران باش��د. همچنین نیاز است اختالف در 
توافق هس��ته ای بر س��ر تنبیه ایران در صورت نقض مفاد 
توافق حل شود و مصوبات کنگره نیز می تواند ضعف های 

توافق هسته ای با ایران را جبران نماید.
ب��ه نظر دنی��س راس دولت بع��دی در حالی که منافع 
کوتاه م��دت تواف��ق را تقویت می نماید، نیاز به سیاس��ت 
اعالم��ی قوی ت��ری دارد. راس ب��ر این نکت��ه تأکید دارد 
که از نظر دولت اوبام��ا، توافق تمامی راه های ایران برای 
دس��ت یابی به س��الح هس��ته ای را می بن��دد در حالی که 
مخالفان، توافق را راهی برای بذل و بخش��ش می دانند که 
تحریم ها علیه ایران را رفع کرده و تأسیسات هسته ای قابل 
توجهی را برای ایران باقی گذارده اس��ت. بر این اس��اس، 
توصیه های سیاس��ت گذاری راس این است که اگر تهران 
به همین منوال رفتار کند، دولت بعدی نیاز به انجام چیزی 
بی��ش از تکرار اراده اش ب��رای اجرای تعه��دات آمریکا 

در چارچ��وب برج��ام دارد. طبق توصی��ه  راس، آمریکا 
همچنی��ن نیازمند تقویت نظ��ام بازدارندگی برای کاهش 
تحرکات ایران و تقویت سیاست اعالمی است، به گونه ای 
ک��ه ایران نتایج نقض تعهدات��ش را درک کند. در اصل، 
ضروری اس��ت هم ته��ران و هم جامع��ه  بین المللی با این 
واقعیت روبه رو ش��وند که تالش برای دست یابی به سالح 
هسته ای با نقض برجام از طریق زور پاسخ داده می شود و 
نه تحریم. راس معتقد اس��ت اگر آمریکا هزینه های رفتار 
بی ثبات کننده  و تهدیدزای  ایران را در منطقه افزایش دهد، 
تالش ها برای تقویت بازدارندگی به ثمر خواهد رسید. به  
ط��ور کلی راس می پذیرد که ایران می تواند جایگاهی در 
نظام امنیتی منطقه داش��ته باش��د اما معتقد است ایران نباید 
از جایگاه خود برای تهدید همسایگانش یا تسلط بر آن ها 

استفاده کند.

نتیجه گیری
به نظر می رس��د تحلیل های مورد بررسی به  طور مشترک 
نس��بت به تأثیرات برجام بر منافع مل��ی آمریکا دیدگاهی 
بدبینانه دارند . فرضیه  این تحلیل ها آن اس��ت که بر مبنای 
توافق جامع هس��ته ای، امتیازاتی به ایران واگذار شده که 
موج��ب تش��دید رویکرد تهاجم��ی ای��ران در خاورمیانه 
ش��ده اس��ت که به همراه رویکرد منعط��ف دولت اوباما 
در قبال رفتاره��ای ایران، ناامنی را در خاورمیانه ش��دت 
می بخش��د. توصیه ه��ای تحلیل گ��ران نیز متوج��ه اتخاذ 
سیاست سختگیرانه و منتقدانه دولت ایاالت متحده نسبت 
به ایران اس��ت. نکته  مه��م در این تحلیل ه��ا، توصیه های 
صورت گرفت��ه به دولت بعدی ایاالت متحده اس��ت. این 
توصیه ه��ا نش��ان می دهد ای��ران باید آمادگ��ی مواجهه با 
ش��رایط س��خت و چالش برانگی��ز رئیس جمه��ور بعدی 
آمریکا را داش��ته باش��د، زیرا به نظر می رس��د فش��ارها و 
انتقادات مخالفان برجام دولت بعدی آمریکا را به س��مت 

اتخاذ سیاستی سختگیرانه تر سوق دهد.
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