املحادثات اإليرانية األمريكية حول العراق ..نهاية
املواجهة أم بداية أخرى؟
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املقدمة
يلتقي ممثلون عن الحكومة األمريكية واإليرانية يف  28أيار  2007يف العاصمة العراقية بغداد و يعقد هذا اللقاء -وهو الثاين من نوعه أمام عدسات األعالم
منذ مغادرة آخر سفري أمرييك (ويليم سوليفيان) إيران يف شهر نيسان  -1979عىل مستوى السفراء ،إذ ميثل إيران سفريها يف العراق حسن كاظمي قمي،
فيام ميثل الواليات املتحدة سفريها يف بغداد ريان كروكر .كان اللقاء األول يف الجزائر لحل مشكلة الرهائن األمريكيني وذلك يف عام  .1982ومنذ ذلك التاريخ
اكتفى الطرفان األمرييك واإليراين بتبادل الترصيحات عرب وسائل اإلعالم أو من خالل طرف ثالث أو من خالل اجتامعات ما يعرف ب( (  2 Trackأي حوارات
تجمع بني ممثلني غري رسميني عن كل من األمريكيني واإليرانيني  ،ومن ابرز تلك اللقاءات ما حدث بعد هجامت سبتمرب  ، 2001فقد التقى الطرفان يف
لقاءات شبه دورية استمرت حتى أيار  ، 2003يضاف إىل ذلك أن إيران والواليات املتحدة هام عضوان يف مجموعة الدول  2 + 6التي اهتمت باملوضوع
األفغاين ما بعد انهيار حكومة طالبان ،اذ عمل البلدان جنبا إىل جنب طوال الفرتة التي تلت انهيار حكومة طالبان .
و فيام يتعلق باملحادثات الحالية ،فقد تم التأكيد من قبل الطرفني عىل أن أجندة املفاوضات ال تحتوي إال موضوع العراق .فالواليات املتحدة األمريكية
تقدمت بطلب إلجراء مفاوضات مع طهران عرب السفارة السويرسية التي ترعى املصالح األمريكية يف إيران .فسارعت طهران للموافقة ،كيف ال وهي التي مل
متانع يف إجراء مثل هذه املفاوضات إذا ما طلبت منها الواليات املتحدة ذلك ،وهو ما حصل حسب الرواية اإليرانية .
تجري املفاوضات يف ظالل مجموعة من التطورات الهامة .ففي إيران تم إعتقال األكادميية األمريكية من أصل إيراين هاله إسفنديار والتي تعمل رئيسة
لربنامج الرشق األوسط يف مركز وودر ويلسون الدويل للعلامء ،واألكادميية إسفنديار املحتجزة يف سجن إيفني يف طهران معتقلة ألسباب تتعلق بتهديد األمن
القومي.و تجري هذه املفاوضات يف أجواء املوازنة الجديدة املقرتحة من قبل وزارة الخارجية األمريكية لدعم الدميقراطية يف إيران واملقدرة بحوايل 109
ماليني دوالر .يشار كذلك إىل التقارير األمريكية التي تتحدث عن خطة إيرانية رسية تهدف إىل إجبار القوات األمريكية ملغادرة العراق من خالل زيادة دعم
امليلشيات السنية والشيعية مركزة عىل جيش املهدي التابع إىل مقتدى الصدر ،وذلك لتكثيف العمليات العسكرية يف صيف  ،2007ويأيت الرتكيز عىل جيش
املهدي الستغالل الغضب الذي تركته ترصيحات موفق الربيعي ،مستشار األمن القومي العراقي ومفادها أن الواليات املتحدة قد سعت وخططت للتخلص
من مقتدى الصدر يف عام  .2004تأيت الواليات املتحدة أيضا إىل هذه املفاوضات متسلحة بدخول  9سفن حربية أمريكية جديدة إىل الخليج ،و تضاف هذه
السفن التي عىل متنها حوايل  17ألف من البحارة والجنود إىل القوى العسكرية الضخمة التي متتلكها الواليات املتحدة يف املنطقة.
يف هذا التحليل الذي يتناول موضوع املحادثات اإليرانية األمريكية القادمة ،سيتم الرتكيز عىل ثالثة محاور أساسية:
أوالَ:توقيت هذه املحادثات ،بعبارة أخرى ملاذا اآلن ؟
ثانيا :املشهد السيايس واملحادثات مع واشنطن.
ثالثا :الرشق األوسط يف محادثات واشنطن -طهران.

وحدة الدراسات االيرانية  -مركز الدراسات االسرتاتيجية  -الجامعة االردنية هاتف 00 962 6 530 0100:فاكس00 962 6 535 5515 :
الربيد االلكرتوين css@css-jordan.org

املحادثات حول العراق ،ملاذا اآلن ؟

عىل الرغم من وجود أكرث من  140ألفا من القوات العسكرية األمريكية  ،إضافة إىل أعداد أخرى من رشكات األمن العاملة يف العراق  ،فإن توفري األمن يف عراق
ما بعد صدام أصبح معضلة حقيقة  ،فمئات الجثث التي يتم العثور عليها دون معرفة املسؤول عن هذا القتل ،واالخرتاقات الكبرية التي تعاين منها أجهزة األمن
والرشطة يف العراق ،إضافة إىل الرصاع السيايس بني النخب السياسية الجديدة  ،كل هذا دفع باألمور يف العراق إىل مرحلة يحتاج فيها إىل أشبه باملعجزة لتوفري أبسط
ما يحتاجه املجتمع ،وهو األمن  .لقد كان الفشل السيايس واألمني يف العراق -الذي كثريا ما كان يعرب عنه املسؤولون األمريكيون بالقول « :الوضع يف العراق صعب
جدا» أو «بالغ التعقيد» -سببا جوهريا دفع بالواليات املتحدة ألن تطلب الجلوس مع إحدى دول محور الرش  .إن حرص الواليات املتحدة عىل تحقيق نرص رسيع
يف العراق وعدم وجود رؤية واضحة ملرحلة ما بعد الحرب ،دفعها أوال إىل السعي الن تكون إيران ،ولو اسميا ،ضمن ما سمي بدول التحالف الدويل ضد العراق،
ثم تحولت ثانيا إىل مرحلة الرتكيز والربط بني الحرب عىل العراق وما سمي بالحرب عىل اإلرهاب  ،ثم أخريا الحديث عن الدور السلبي لسوريا وإيران يف تدهور
األوضاع األمنية يف العراق  ،عرب هذه املراحل الثالث كانت إيران املستفيد األول بل رمبا األوحد  ،فالتخلص من نظام البعث ،وإقصاء السنة العرب من املعادلة
السياسية العراقية و إظهار إيران بوصفها العبا بارزا يف العراق الجديد كل ذلك كانت مكافأة كبرية إليران .

لقد نجحت إيران يف تعزيز وجودها يف العراق انطالقا من اسرتاتيجيه واضحة مستندة إىل مبدأ خالصته أنه يجب اال يشكل العراق تهديدا كام كان خالل سنوات
حكم البعث  ،لذلك ومن اجل حامية ما يسميه اإليرانيون أمنهم القومي فإن خط الدفاع األول هو أن يكون إليران حضور عىل األرض يف العراق ،يضاف إىل ذلك
أن حالة العداء بني طهران وواشنطن قد دفعت بطهران لتعزيز وجودها يف العراق ،وذلك لتحقيق هدف آخر ،وهو إفشال ما سمته الواليات املتحدة بناء « منوذج
دميقراطي يف العراق»  .لقد خلقت هذه األهداف قلقال حقيقيا لدى اإلدارة األمريكية ،وال سيام أن األمريكيني املوجودون يف العراق لديهم ،وكام يقولون الكثري
من األدلة عىل النفوذ اإليراين يف العراق ،وهو األمر الذي نقل إىل السياسيني يف واشنطن  ،كانت رؤية السياسيني يف واشنطن أن عىل إيران أن تغري من سلوكها يف
العراق ،وكانت الردود تأيت من طهران مبزيد من التحدي  ،وهكذا وجدت واشنطن نفسها تحت ضغوط متزايدة نقلها أصدقاؤها من العرب  ،لقد كانت ترصيحات
وزير الخارجية السعودي األمري سعود الفيصل يف واشنطن حني قال  « :إن الواليات املتحدة قدمت العراق هدية إليران « واضحة يف انتقاد األداء األمرييك
يف العراق بعد سقوط النظام السابق  .كان غرور القوة األمرييك يجعلها يف موقع ال تصغي فيه لآلخر ،وكانت دامئا تصدر الترصيحات التي تؤكد أن األوضاع تحت
السيطرة يف العراق  ،حتى عندما أوىص تقرير ( بيكر – هاملتون ) بالتفاوض مع إيران وسوريا للمساعدة يف العراق رفضت اإلدارة األمريكية ذلك مربرة أن أي
اتصال بني واشنطن وهاتني العاصمتني قد يساء استغالله  ،فاملعلوم انه بني واشنطن ودمشق ملفات عالقة عىل رأسها لبنان كام أن هناك ملفات أخرى عالقة بني
واشنطن وطهران يأيت يف أولها امللف النووي اإليراين .
رفضت اإلدارة األمريكية توصية بيكر -هاملتون فيام يتعلق بإيران العام املايض مؤكدة آنذاك عىل أن هناك خطة أمنية جديدة يجري العمل عليها ،وهي « خطة
فرض األمن « وأتبعت ذلك باإلطاحة بوزير الدفاع ( دونالد رامسفيلد ) ،وتعيني وزير دفاع جديد هو روبرت غيتس الذي كان يؤمن برضورة الحديث إىل إيران .
ومع مرور بضعة شهور ،وفشل هذه الخطة يف الحد من أعامل العنف ،واالنتقاد املتزايد الذي واجهته اإلدارة األمريكية بعد فوز الدميقراطيني يف انتخابات مجلس
النواب ،اتجهت اإلدارة إىل سياسة خجلة يف التعامل مع إيران  ،فمقابل اجتامع رئيسة مجلس النواب نانيس بلويس مع املسؤولني السوريني يف دمشق  ،اجتهدت
إدارة الرئيس األمرييك يف أن تتحدث عن إمكانية إجراء حوار مع إيران يف اجتامع دول الجوار العراقي الذي عقد يف شباط  2007وهو األمر الذي حصل ،لكنه مل
يعط النتائج املرجوة  ،فكرر األمريكيون املحاولة حينام تحدثوا عن إمكانية لقاء بني كونداليزا رايس ،وزيرة الخارجية األمريكية وبني منوشهر متيك وزير الخارجية
اإليراين ،وذلك يف مؤمتر رشم الشيخ الذي عقد يف أيار  ، 2007وهو األمر الذي مل يحصل أيضا  .من هنا وأمام صعوبة األوضاع يف العراق ،وجدت اإلدارة األمريكية
نفسها يف موقف يضطرها للحديث مع إيران مبارشة  ،عىل الجانب اإليراين هنالك قناعة بأن الحديث مع الواليات املتحدة حول العراق رضوري ألنه سيكون مبثابة
اعرتاف رصيح مبكانة إيران اإلقليمية ،كام أنه ومن وجهة النظر اإليرانية مهم ،ألنه سيساهم يف تغيري الصورة عن إيران بوصفها دولة مثرية للمتاعب ،ومبا أهم من
ذلك كله هو أن هذه املحادثات تأيت يف أجواء متر فيها العالقات الروسية -اإليرانية أزمة حقيقية  ،تلك األزمة مرتبطة بتأخري مستحقات مالية لروسيا  ،وقد تسببت
هذه األزمة يف تأخري تدشني مفاعل بوشهر جنوب غرب إيران.
والتطور األخر املرتبط بإيران ،هو عدم الرضا عن أداء رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك بسبب سياسته التي ترى فيها إيران محاولة لسحب البساط من إيران
يف الساحة العراقية ،وذلك من خالل اإلنفراد بالقرار دون الرجوع إىل بقية املشاركني يف االئتالف الشيعي .يضاف إىل ذلك عدم بذل حكومة املاليك الجهد املطلوب
إلطالق رساح اإليرانيني الخمسة الذين اختطفتهم القوات األمريكية يف شامل العراق .وتشاطر الواليات املتحدة أيضا إيران حالة عدم الرضا هذه من حكومة املاليك,
لكن السبب يعود إىل عدم قيام حكومة املاليك بجهد حقيقي لحل املعضلة األمنية يف العراق ,مبا يف ذلك تحقيق نوع من املصالحة الوطنية بني مكونات املجتمع
العراقي.
ويبدو أيضا أن ملفات أخرى ستجد طريقها عىل أجندة هذه املباحثات ،فاملعارضة اإليرانية املتمثلة يف مجاهدي خلق املوجودة حاليا يف العراق ستكون جزءا من
الحوار بني واشنطن وطهران ،يضاف إىل ذلك موضوع الوجود األمرييك يف منطقة الخليج ،وكذلك انسحاب القوات األمريكية من العراق.
ومن الرضوري أيضا أن نتذكر أن توقيت هذه املحادثات ليس بعيدا عن االستحقاقات االنتخابية لكل من الجمهوريني يف الواليات املتحدة واملحافظني الجدد يف إيران
 ،فكام هو معروف أن العد التنازيل قد بدأ لالنتخابات الربملانية الدورة الثامنة يف إيران التي ستعقد يف أوائل عام  ، 2008وكذلك األمر بالنسبة للواليات املتحدة التي
ستشهد االنتخابات الرئاسية يف العام نفسه  ،وهكذا فرضت هذه التطورات كلها عىل كال الطرفني رضورة اللقاء والحديث وجها لوجه .
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املشهد السيايس اإليراين واملحادثات مع واشنطن
تعترب العالقة مع الواليات املتحدة إحدى املفردات الهامة يف النقاش السيايس الداخيل يف إيران  ،وكثريا ما كانت سببا يف اتهام طيف سيايس آلخر أو سببا يف محاكمة
الكثري من املثقفني الذين يدافعون عن رضورة إقامة عالقات سياسية مع الواليات املتحدة .وبشكل عام ،فإنه ميكن الحديث عن ثالث مجموعات سياسية متتلك
موقفا معلنا فيام يتعلق بالعالقة مع أمريكا هي:
أوال  :املحافظون التقليديون  ،وهم أولئك الذين يصفون أنفسهم باألصوليني املحافظني عىل منهج مؤسس الجمهورية اإلسالمية اإلمام الخميني  ،بالنسبة لهؤالء فإن
العمل مع الواليات املتحدة املسامة بالشيطان األكرب هو خطيئة  ،وهم أيضا يرون بأن العداء األمرييك إليران متأصل منذ القرن املايض  ،لكن هذا املوقف ليس
قطعيا بالشكل الذي ميكن أن مينع إقامة أي اتصال مع أمريكا يف قضايا محددة كالعراق مثال ،وهو األمر الذي أكد عليه املرشد األعىل للثورة عيل خامنئي حني قال:
« إن املفاوضات بني واشنطن وطهران ال تعني بأي شكل من األشكال تغيري املوقف اإليراين من أمريكا».
ثانيا  :التيار اإلصالحي الليربايل  ،وهو الذي يؤمن أتباعه أن من املصلحة الحديث مع أمريكا بل وإقامة عالقات دبلوماسية ،ألن من شأن ذلك إذا ما بني عىل أسس
صحيحة من وجهة نظرهم أن يعزز من دور إيران اإلقليمي والدويل  ،كام أنه سيضع نهاية ألحد مصادر التهديد إليران  ،وألن هذا التيار اآلن ليس يف موقع السلطة
ويعاين من العزلة السياسية إىل حد ما ،فإنه يرى أن توقيت املحادثات املزمع عقدها بني إيران وأمريكا ليس مناسبا ،وهو موقف تكتييك ال يعكس املوقف املعلن
واملعروف عن هذا التيار .
ثالثا  :املحافظون الجدد  ،وهم تلك النخبة التي تحاول أن تجمع أصولية املحافظني التقليديني وبني مقوالت اإلصالحيني فيام يتعلق بالعدالة االجتامعية واإلصالح
االقتصادي محاولني أن ينأوا بأنفسهم عن كل مظاهر الفساد السيايس واالقتصادي الذين عانت منهام التيارات السياسية األخرى .هؤالء هم الذين ميسكون بزمام
السلطة يف إيران اآلن  ،فالرئيس اإليراين محمود احمدي نجاد الذي ذكر يف آب  2005بأن إيران ال تحتاج أمريكا يشعر اآلن بنشوة النرص  ،فاالعتقاد السائد بني
هؤالء أن أمريكا هي التي احتاجت إيران ،ولذلك يعتربون أن املحادثات القادمة رمبا تكون خطوة تضع حدا لسنوات طويلة بني القطيعة السياسية وهم رمبا يأملون
أن يسجل لهم هذا اإلنجاز والذي قد ينتفع به يف االنتخابات الربملانية والرئاسية القادمتني .
إن التباين يف املواقف بني املجموعات السياسية هذه هو حول طبيعة الظروف التي تعقد يف ظاللها هذه املحادثات ،ومدى استفادة إيران فيام يتعلق مبلفها
النووي .و مع اإلجامع الحاصل بني جميع هذه التيارات عىل أن ما يحدث هو بداية مرحلة حقيقية يف تاريخ العالقة بني إيران وأمريكا ،إال أن هذا ال ينفي وجود
بعض األصوات املتشككة .فقد أعلنت صحيفة كيهان الناطقة باسم تيار املحافظني أنه ال مصلحة إليران من الحديث مع أمريكا ،وأن من املهم أن تتنبه إيران إىل
رضورة عدم إخراج أمريكا من املستنقع العراقي دون أن تدفع مثنا باهظا . .ويرى التياران األول والثاين أن عىل النخبة الحاكمة يف إيران أن تدرك خطورة ما تفعل
 ،فهي -كام يرى محسن آرمني ،الناطق باسم منظمة مجاهدي الثورة اإلسالمية اإلصالحية -تجاوز للخط األحمر ويؤكد عىل أن الظروف السياسية تبدو أكرث نفعا
ألمريكا منها إىل إيران  ،ويف السياق نفسه يرى عامد أفروغ ،رئيس اللجنة الثقافية واالجتامعية يف مجلس الشورى أن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد تترسع
يف أمر املحادثات مع أمريكا ،مؤكدا أن تكون املحادثات منطلقة من مبدأ املساواة والندية  .عىل أن من املهم أن أشري هنا إىل أن ردود الفعل املشككة من الداخل
اإليراين يف نجاح هذه املحادثات رمبا تعكس حالة من اإلحباط وعدم الرضا عن أداء الحكومة اإليرانية برئاسة محمود احمدي نجاد وهم يخشون من الحكومة التي
مل تنجح يف تلبية ما وعدت به عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي لن تكون قادرة عىل إدارة ملف املحادثات مع الواليات املتحدة .
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الرشق األوسط يف محادثات واشنطن – طهران .

رغم إرصار أمريكا وإيران عىل أن العراق هو مركز يف املحادثات  ،وأن أمريكا تريد من إيران مساعدتها يف استقرار العراق من خالل دعم جهد املصالحة الوطنية بني
مكونات املجتمع العراقي ،وعدم مساعدة الجامعات املسلحة فيه  ،إال أنه من املستبعد أن ال تتأثر ملفات أخرى بهذه املحادثات مثل امللف النووي اإليراين و األزمة
اللبنانية .

إن الرتكيز عىل امللف العراقي ال يعني ،بالرضورة ،رضا جميع األطراف العراقية عن هذه املحادثات ،ففي حني برحب االئتالف الشيعي بقيادة عبد العزيز الحكيم
بهذه املحادثات ،ويعتربها نجاحا كبريا لزعيمه الذي كثريا ما كان يركز عىل رضورة أن تعمل واشنطن وطهران معا ملواجهة التحدي األمني يف العراق ،فإن طارق
الهاشمي نائب الرئيس العراقي ،يرى أن هذه املحادثات تدمر السيادة العراقية ،وهو يرى أيضا أنه ليس من املقبول السامح لآلخرين أن يتحدثوا يف قضايا تتعلق
بالعراق  ،لذلك فمن الرضوري أن ترص الدولة العراقية عىل أن متثل يف هذا االجتامع ،وأن يتم إطالعها عىل كل القرارات ونتائج املباحثات.
من ناحية أخرى فإن مجيء هذا االجتامع قبل أيام من انقضاء مدة  60يوما املعطاة إليران من قبل مجلس األمن بعد القرار  1747رمبا يكون له بعض الدالالت.
فعىل الرغم من اإلرصار عىل أن امللف النووي اإليراين لن يكون مجاال للبحث ،إال أن أجواء االجتامع يف بغداد ستلقي بظاللها عىل الفرتة التي تيل ذلك االجتامع.
فهناك حديث جدي عن عقوبات مؤملة كام قال جون بولتون مندوب أمريكا السابق يف األمم املتحدة إذا ما أكد محمد الرباد عي رئيس منظمة الطاقة النووية
يف تقريره املقدم إىل مجلس األمن يف  23أيار  2007عدم التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم ،هذا التقرير الذي أثار حفيظة الدول الكربى حتى قبل مناقشته
رسميا يف مجلس األمن ،وذلك بسبب ما ترسب من أن محمد الرباد عي يدعو الدول الغربية والواليات املتحدة إىل االعرتاف بحق إيران يف تخصيب قدر معني من
اليورانيوم .كل هذا يعيدنا إىل مفتاح الرس يف األزمة بني واشنطن وطهران ،وال سيام فيام يتعلق بربنامج إيران النووي  ،وهذا املفتاح هو الضامنات األمنية التي ترفض
الواليات املتحدة ،وتحت أي ظرف أن تعطيها إليران .لقد نأت أمريكا بنفسها عن املقرتح األورويب الذي قدم إىل إيران يف آب  2005وهو املقرتح الذي وعد بتعاون
تكنولوجي واقتصادي أكرب مع إيران ،واالعرتاف بدور امني وسيايس لها باإلضافة إىل إعطائها ضامنا بأن ال تتعرض إىل أي تهديد من شأنه تغيري النظام أو زعزعة
أمنه  ،لقد رفضت أمريكا التوقيع عىل هذا املقرتح لكنها ما لبثت أن وقعت عىل املقرتح اآلخر الذي تقدم به االتحاد األورويب يف حزيران  2006وهو املقرتح الذي
خال من أي ضامنات أمنية  ،ويعتقد أن التشدد اإليراين واإلرصار عىل االستمرار يف تخصيب اليورانيوم وزيادة عدد املسارعات جاء كنتيجة لقناعة إيران بأن أمريكا
جادة يف استخدام القوة العسكرية  ،فإيران أيضا تشعر بان أمريكا مستمرة يف اسرتاتيجية تغيري النظام ،فقد خصصت وزارة الخارجية األمريكية موازنة للعام 2008
مقدارها  109ماليني دوالر  ،تم توزيعها عىل دعم جامعات املجتمع املدين وحقوق اإلنسان التي خصص لها موازنة مقدارها  75مليون دوالر فيام خصص  20مليون
دوالر لراديو أمريكا القسم الفاريس  ،أما راديو فردا ( راديو الغد ) فقد خصص له  8.1مليون دوالر ،وأخريا خصص لألمور القنصلية مبلغ  5.5مليون دوالر ،مثل هذه
التطورات تعزز من مناخ الشك والريبة بني البلدين وهو األمر الذي سيدفع إيران للتساؤل حول مصري كل هذا إذا ما ساعدت إيران الواليات املتحدة يف العراق.
فيام يتعلق بالعراق ،فإذا ما حصل وساندت إيران الواليات املتحدة يف كل ما أرادت ،فإن ذلك يعني انتصارا للواليات املتحدة ،وهذا يعني ،بالرضورة ،أن الواليات
املتحدة ستحاول إعادة ما فعلته يف العراق يف مناطق أخرى ورمبا تكون إيران أوىل هذه املناطق ،كام أن هذا سيعني أيضا أن يعود العراق بقوة إىل حظرية الدول
املصدرة للنفط  ،وهو األمر الذي قد يخفض من أسعار النفط مام قد يفقد إيران إحدى أدوات الضغط فيام لو هوجمت من قبل الواليات املتحدة ،يضاف إىل ذلك
أن وجود نظام سيايس مستقر يف العراق قد يفتح عىل إيران بوابة من املطالبات تبدأ بحدود وال تنتهي بقضايا املياه.
إن من املهم أيضا اإلشارة إىل أن هذه املحادثات ستلقي بظاللها عىل تفاعالت األزمة يف لبنان ،فتيار  14آذار الذي يرى يف أن عالقة حزب الله مع إيران أحد أسباب
األزمة يجد نفسه رمبا يف وضع ال يحسد عليه  ،فهذه املحادثات إذا ما كانت جدية ،فإنها ستغري يف خط سري األزمة السياسية يف لبنان  ،مثل هذا االعتقاد رمبا يعزز
الفرضية القائلة ان القصد من هذه املحادثات هو إمتام حجة وتعزيز قناعة كل طرف بأن اآلخر ال يريد التعاون  ،وهو األمر الذي رمبا يفتح الباب عىل مواجهة
عسكرية محتملة.
املحادثات بني الواليات املتحدة وإيران قد تكون نوعا من التكتيك للحظة ما قبل املواجهة الجديدة  ،فالواليات املتحدة وال سيام الجمهوريون قد يذهبون للحرب
يف حال فشلت هذه املحادثات يف إقناع إيران بالتعاون فيام يتعلق بالعراق،وهذا سيزيد سببا آخر لوصف إيران بالدولة املارقة كام تصفها اإلدارة األمريكية رغم
قناعتهم أي (الجمهوريني) من أنها قد تؤدي إىل هزميتهم يف االنتخابات الرئاسية ،لكنها عىل الجانب اآلخر سترتك للدميقراطيني إرثا سياسيا بالغ التعقيد.
املحادثات كذلك قد تكون وسيلة لتربير الحرب ،وحشد املزيد من املؤيدين لها ،وال سيام يف منطقة الرشق األوسط .و من املؤكد أن تعني املحادثات إيران يف بلورة
خطة واضحة للتعامل مع الواليات املتحدة يف مرحلة ما بعد املباحثات ،كام أن إيران ستعيد تقييم وجودها يف العراق إما باتجاه مزيد من التعزيز ،أو رمبا نحو إعادة
انتشار .يشار أخريا إىل القرار القادم من مجلس األمن فيام يتعلق بربنامج إيران النووي الذي سيعكس بوضوح نتائج هذه املحادثات و مالمح املرحلة القادمة يف
العالقة بني واشنطن وطهران.
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