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مؤمتر وحدة الدراسات اإليرانية
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جدول األعامل
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اليوم األول
اإلثنني 22 ،آب /أغسطس 2022
ID: 879 6019 4449

التسجيل

9:30-9:00

9:45-9:30

الكلمة االفتتاحية
مهران كامرافا

املحارضة الرئيسة
10:45-9:45

السياسة الخارجية اإليرانية ورئاسة رئييس
سيد حسني موسويان
رئيس الجلسة :مهران كامرافا

11:00-10:45

اسرتاحة قهوة

الجلسة األوىل
انتخاب إبراهيم رئييس
رئيس الجلسة :مهران كامرافا
12:30-11:00

أمري مهدوي :االنتخابات الرئاسية لعام  2021بوصفها منعطفًا يف تاريخ
الجمهورية اإلسالمية
حميد أحمدي :األبعاد األداتية للسياسة اإلثنية يف إيران
إيلخوم مريزويف :التيار اإلصالحي بعد انتخابات  2021الرئاسية :االسرتاتيجيات املتباينة
وتشكّل فكرة "اإلصالحات الهيكلية"

14:00-12:30

غداء

4

الجلسة الثانية
إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
رئيس الجلسة :مروان قبالن
15:15-14:00

ور اإليراين للتهديد السعودي:
عبد الرسول ديوساالر :عسكرة التص ّ
التداعيات عىل بناء األمن اإلقليمي
محجوب الزويري ولني الرباط :اإلبحار يف املجهول :العالقات اإليرانية  -الخليجية
بعد عام عىل عهد رئييس

15:30-15:15

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثالثة
عالقات إيران بأفريقيا وجنوب آسيا
16:45-15:30

رئيس الجلسة :محمد حميش
إريك لوب*· :العالقات اإليرانية  -األفريقية يف عهد رئييس :إنقاذ الروابط مع القارة
عمري أنس :سعي إيران لتحقيق التوازن يف جنوب آسيا والعالقات الهندية  -اإليرانية

* مشارك عرب اإلنرتنت.
 -يعتمد توقيت الجلسات التوقيت املحيل للدوحة (.)GMT +3
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اليوم الثاين
الثالثاء 23 ،آب /أغسطس 2022
ID: 869 2112 1326

الجلسة الرابعة
السياسات املحلية والسياسات السيربانية
10:45-9:30

رئيس الجلسة :إبراهيم فريحات
برنار أوركاد :السياسة املحلية إلبراهيم رئييس :محافظة أم براغامتية؟
حسن مظفر الرزو :اسرتاتيجية إيران للردع السيرباين بعد مرور عام عىل رئاسة رئييس

11:00-10:45

اسرتاحة قهوة

الجلسة الخامسة
إيران والواليات املتحدة وإرسائيل
12:15-11:00

رئيس الجلسة :عامد قدورة
محمود محارب :إرسائيل والربنامج النووي اإليراين
جودت بهجت :العالقات األمريكية  -اإليرانية :التحديات والفرص

13:45-12:15

غداء

6

الجلسة السادسة
العقوبات واالقتصاد اإليراين
15:00-13:45

رئيس الجلسة :حامد عيل
إسفنديار بامتانغليج*· :قياس آثار العقوبات يف إيران :النظرية واملامرسة
نيكوالي كوزانوف :بني التنمية والنمو والبقاء :األولويات االقتصادية إليران
يف عهد رئييس

15:15-15:00

اسرتاحة قهوة

الجلسة السابعة
إيران والقوقاز
16:30-15:15

رئيسة الجلسة :عائشة البرصي
جواد حريان نيا ومحمود منشبوري :رئييس والسياسة الخارجية اإليرانية تجاه
جنوب القوقاز
روفشان محمديل :ثالثة تحديات تواجه إيران بعد حرب ناغورنو كاراباخ

مالحظات ختامية

16:45-16:30

مهران كامرافا

* مشارك عرب اإلنرتنت.
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