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وحدة الدراسات واألبحاث )*(
محمد محسن أبو النور)**(

تنطــوي عمليــة صنــع القــرار الســيايس بإيــران عــى غمــوض وتعقيــدات بالغــة، تتكــون وتتشــكل يف كواليــس مؤسســات الدولــة الرســمية 
وأخــرى غــر الرســمية، أو تلــك التــي اصطلــح عــى تســميتها باملؤسســات شــبه الرســمية. ويــزداد هــذا الغمــوض تعقيــدا وذلــك التعقيــد 
غموضــا يف الدوائــر غــر الرســمية املعنيــة بصنــع القــرار يف الظــل، أو تلــك املعنيــة بعمليــة مــا قبــل القــرار الســيايس، ويُقصــد بهــا هنــا 
مراكــز الدراســات السياســية واالســراتيجية التابعــة للجامعــات أو للمؤسســات الرســمية، أو تلــك املراكــز الخاصــة املتامهيــة مــع النظــام 
ــران، وكــام اقتضــت الــرورة عــادة، لهــا خصوصيتهــا  ــة أخــرى يف أنظمــة دول الــرشق األوســط. لكــن إي ــة، شــأنها شــأن أي تركيب والدول
وفرادتهــا يف املجــاالت كافــة، ومــن ذلــك اعتــامد قادتهــا عــى مراكــز بحــوث سياســية واســراتيجية شــبه مســتقلة لهــا أثرهــا الفاعــل يف 
ــع  ــد والغمــوض تســعى هــذه الدراســة عــن »مراكــز ُصْن ــع عقيدتهــم السياســية واالســراتيجية. ونظــرا لهــذا التعقي ــه القــادة وُصن توجي
القــرار بإيــران« إىل تفكيــك هــذا التعقيــد وإزالــة ذلــك الغمــوض بقــدر اإلمــكان. وحتــى تــأيت هــذه الدراســة بجديــد يف هــذا املضــامر، كان 
يجــب أن تعتمــد عــى مصــادر أصليــة باللغــة الفارســية، فضــال عــن املراجــع العربيــة التأسيســية ؛ بهــدف التوصــل إىل ميكانيكيــة صنــع 
القــرار بإيــران مــن منبعهــا يف مراكــز الدراســات السياســية واالســراتيجية، والتوصــل إىل نتيجــة املنتــج األخــر يف تفاعــالت إيــران الداخليــة 

وعالقاتهــا اإلقليميــة والدوليــة.

*     وحــدة الدراســات واألبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.

**  باحث مصري متخصص في الشؤون اإليرانية في جامعة األزهر الشريف بالقاهرة.

1



تُشــكِّل مراكــز صنــع القــرار بالنســبة إليــران أهميــة كــرى، متاشــيا 
مــع كــم التحديــات الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تواجههــا 
يف ظــل مرشوعــات متــدد وطموحــات تتصــف بالدميومــة، وال 
تتغــر بتغــر األنظمــة السياســية أو األشــخاص أو الكــوادر ؛ ولذلــك 
ــن  ــا م ــُن قاَدتَه ــة مُتَكِّ ــى أداة علمي ــران ع ــئ إي ــد أن تتك كان الب
فهــم تطــورات األوضــاع وتُســلُِط الضــوَء عــى الخيــارات الواجــب 
النزعــة  ذات  املــدى  بعيــدة  االســراتيجيات  لحاميــة  اتخاذهــا 
ــات  ــج، والعالق ــن الخلي ــق بأم ــي تتعل ــك الت ــة تل ــة، خاص القومي
ــة  ــة، وبطبيع ــة - اإلقليمي ــات اإليراني ــة، والعالق ــة - العربي اإليراني
ــات  ــرا جامع ــى، وأخ ــوى العظم ــراع الق ــران ب ــة إي ــال عالق الح
السياســية  واألحــزاب  والخارجيــة  الداخليــة  املســلحة  العنــف 
ورجــال الديــن والبــازار الذيــن يشــكِّلون املفاعــل النــووي الســيايس 

ــران. ــب طه ــط يف قل النش

الشاه.. إطاللة على التاريخ

دخلــت مراكــز الدراســات السياســية واالســراتيجية بــؤرة اهتــامم 
مؤسســات الدولــة اإليرانيــة يف وقــت ســابق لنشــوب الثــورة 
اإلســالمية اإليرانيــة. وكان الشــاه محمــد رضــا بهلــوي )1941 
ــات  ــع الدراس ــات ويتاب ــرأ أوراق السياس ــه يق ــر بأن - 1979( يفخ
وتقديــرات املواقــف ذات الصلــة براعــات إقليــم الــرشق األوســط 
والعالقــات الدوليــة والحــرب البــاردة بــن القوتــن العظميــن، 
ــدى  ــا ل ــج األهــم اقتصادي ــو املنت ــرول، وه ــعار الب ــن أس فضــال ع
إيــران يف الســبعن عامــا األخــرة. وقَّعــْت إيــران ىف العــام 1957م، 
اتفاقيــة التعــاون النــووي يف املجــاالت املدنيــة مــع الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة. وتعــد تلــك االتفاقيــة هــي النــواة التــي 
بنــى عليهــا الشــاه محمــد رضــا بهلــوي برنامجــه النــووي متعــدد 
املصــادر، ذلــك أنــه بحلــول العــام 1970م، كان الشــاه قــد حســم 
ــراين ليشــمل مفاعــالت  ــووي اإلي ــرر توســيع الرنامــج الن أمــره وق
ــام 1974م،  ــن الع ــارس / آذار م ــراض. وىف م ــددة األغ ــة متع نووي
أعلــن الشــاه عــن » تصــور متكامــل لطموحاتــه يف املجــال النــووي 

تضمــن رؤيتــه االســراتيجية لهــذه املســألة ». وبالفعل أنشــأ الشــاه 
مفاعالتــه النوويــة التــي اســتقدمها مــن جهــات ثــالث : الواليــات 

ــا. ــة وفرنس ــا الغربي ــة وأملاني ــدة األمريكي املتح

ــراره يف مجــال  ــى الشــاه ق ــة فقــد بن ــة التعددي ــك الرؤي ــا لتل وفق
ع مصــادر  الطاقــة النوويــة عــى دراســة سياســية نصحتــه بــأن ينــوِّ
الطاقــة ىف بــالده، بالرغــم مــن عــدم الحاجــة اإليرانيــة إىل الطاقــة 
الذريــة، واعتامدهــا بشــكل أســايس عــى النفــط يف الطاقــة الالزمــة 
للصناعــة، خاصــة أن إيــران كانــت قــد بــدأت بالفعــل يف بنــاء عــدٍد 
مــن املصانــع الضخمــة املختصــة بالصناعــات الثقيلــة يف أصفهــان 
وغرهــا بخــرات روســية، ومل تكــن يف حاجــة وقتيــة للطاقــة 

ــة. )1( النووي

ىف مايــو / آيــار مــن العــام 1972م، عندمــا قــام الرئيــس األمريــي 
ــارة إىل  ــه هــري كســينجر بزي ــر خارجيت ريتشــارد نيســكون ووزي
ــا مــع الشــاه عــن أمــن الخليــج ودوره ىف املنطقــة  طهــران وتحدث
وفقــا للسياســات األمريكيــة وطبيعــة العالقــات الروســية - اإليرانية 
ىف ضــوء العالقــات األمريكيــة - اإليرانيــة، » قــّدَم لهام الشــاُه تحليال 
للموقــف كــام كان يــراه وهــو يشء كان يجيــد القيــام بــه للغايــة، 
معــرا عــن نفســه بوضــوح وقــوة ؛ كرجل يتابــع باســتمرار األحداث 
د بالتقييــامت السياســية التــي  الجاريــة عــن قــرب، حيــث كان يـُـزَوَّ
ــة  ــات األمريكي ــوزارات واملؤسس ــيون يف ال ــراء السياس ــا الخ يُعده

التــي تحصــل بدورهــا عــى مكافــآت ماليــة مــن إيــران ». )2(

بين الخميني ورفسنجاني وخاتمي

ــر / شــباط  ــاين وفراي ــون ث ــر / كان ــة يف يناي ــورة اإليراني قامــت الث
مــن العــام 1979م، عــى يــد آيــة اللــه الخمينــي )3( ورجالــه الذيــن 
ــل  ــد دلي ــة، وال يوج ــة وإقليمي ــات داخلي ــا يف رصاع ــوا كلي انخرط
عــى أنهــم اهتمــوا كثــرا بتلــك النوعيــة مــن مراكــز صنــع القــرار 
ــدأ بالفعــل  ــه العــامل الحديــث كان قــد ب ــذي كان في ىف الوقــت ال
ــراتيجية، كأداة ال  ــية واالس ــات السياس ــز الدراس ــامم مبراك يف االهت

المستوى األول

الخلفية التاريخية لمراكز ُصْنع القرار بإيران
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ــالت  ــة والتفاع ــف الدولي ــتيضاح املواق ــا الس ــتغناء عنه ــن االس ميك
ــة،  ــا الصعب ــدول قراراته ــي ال ــها تبن ــى أساس ــي ع ــة والت الداخلي

ــام عــى حــد ســواء. ــزاع والوئ ــا بأطــراف الن وتؤســس لعالقاته

اســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه حتــى تــوىل الرئيــس هاشــمي 
ــران يف  ــدأت إي ــا ب ــام 1989م، وحينه ــلطة ىف الع ــنجاين)4( الس رفس
إنشــاء الجامعــات واالهتــامم بالبحــث العلمــي وأوراق السياســيات 
كأحــد مباحــث العلــوم االجتامعيــة والدراســات اإلنســانية. وتصاعد 
االهتــامم بتحليــل السياســات حتــى بلــغ ذروتــه ىف العــام 1997م 

بتــويل الرئيــس محمــد خامتــي الســلطة ىف إيــران.  

ــدأت  ــي)5( ب ــد خامت ــي محم ــس اإلصالح ــد الرئي ــة عه منــذ بداي
إيــران يف النظــر الجــاد إىل رضورة االعتــامد عــى مراكــز الدراســات 
لصنــع القــرار الســيايس الســليم، وبالفعــل اتخــذ الرئيــس محمــد 
خامتــي عــددا مــن الخطــوات املخالفــة لتوجهــات مؤسســات 
ــران. عــى  ــة يف إي ــرار التقليدي ــع الق ــات صن ــة، متجــاوزا آلي الدول
ســبيل املثــال : نــزل الرئيــس اإليــراين محمــد خامتــي مــن غرفتــه ىف 
فنــدق إقامتــه بجنيــف الســتقبال الرئيــس املــري محمــد حســني 
مبــارك يف العــام 2003م. )6( وفقــا للمعلومــات فــإن تلــك الخطــوة 
التــي كــر بهــا الرئيــس محمــد خامتــي حالــة الجمــود يف العالقــات 
املريــة - اإليرانيــة يف هــذا الوقــت، كانــت قــد بُِنيـَـْت عــى ورقــة 
ــن  ــين اإليراني ــن السياس ــد الباحثي ــي ألح ــا خامت ــات قرأه سياس
ــد رضورة  ــا تؤك ــت توصياته ــة، وكان ــؤون املري ــن يف الش املختص
ــن  ــن البلدي ــة ب ــات املقطوع ــادة العالق ــر، وإع ــع م ــارب م التق
ــدة  ــادات معاه ــور الس ــد أن ــري محم ــس امل ــع الرئي ــذ توقي من

ــل)7(  ــي مــع إرسائي ــد األمري الســالم يف منتجــع كامــب ديفي

ــه الســلطة، حافــظ خامتــي عــى االهتــامم  عــى مــدار فــريت تولي
مبراكــز الدراســات السياســية واالســراتيجية، وهنــا ميكــن إبــراز قرار 
ــروج  ــي خ ــة وه ــة الخامتي ــك النزع ــز تل ــه لتعزي ــن تجاهل ال ميك
خامتــي عــى األعــراف الدبلوماســية يف تعيــن الســفراء، حــن عــّن 
الســيد هــادي خروشــاهي، وهــو أحــد أعضــاء جمعيــة الصداقــة 
ــة  ــة والفكري ــدى األوســاط الديني ــة املعــروف ل ــة - املري اإليراني
ــة  ــرة برتب ــة بالقاه ــح اإليراني ــة املصال ــة رعاي ــا لبعث ــر، رئيس مب
ــه ؛  ــن من ــين املقرب ــراء السياس ــد الخ ــة أح ــال بنصيح ــفر، عم س
ــد الضخــم  ــب الجلي ــأن ينجــح خروشــاهي يف تذوي ــه ب ــال من أم
املتبقــي مــن ســنوات طويلــة مــن التوتــر يف العالقــات املريــة - 

ــة. )8( اإليراني

روحاني.. توصيات تقدير الموقف

تــوىل الرئيــس حســن روحــاين الســلطة بإيــران ىف أغســطس / آب 
ــا  ــح أنه ــرارات اتض ــدة ق ــذ ع ــلطة اتخ ــه الس ــور تولي 2013م، وف
جــاءت عــى خلفيــة تقديــرات موقــف وتوصيــات تقــدم بهــا عــدد 
ــران بخصــوص  ــر الســلطة يف إي ــن دوائ ــن م ــن املقرب ــن الباحث م
ــة وهــو : امللــف  ــة الكــرى يف السياســة اإليراني امللــف ذي األولوي
ــراران  ــراين، وإزاء هــذه الدراســات السياســية صــدر ق ــووي اإلي الن

ــة. ــان يف السياســات اإليراني مفصلي

ــة،  ــرا للخارجي ــن الســفر محمــد جــواد ظريــف وزي أولهــام : تعي
وجــاء االختيــار وفقــا لخــرة جواد ظريــف يف محافل األمــم املتحدة، 
حيــث كان ســفرا إليــران يف األمــم املتحــدة )2002 – 2007( كــام 
يرتبــط بعالقــات وطيــدة مــع الغــرب، ولــه شــبكة عالقــات واســعة 
ــة، واســتهدف هــذا القــرار  النطــاق باملســؤولن ىف اإلدارة األمريكي
جعــل رجــل مقــرب مــن واشــنطن عــى قمــة العمــل الدبلومــايس، 
كرســالة ضمنيــة مــن الرئيــس روحــاين عــى انفتــاح إيــران الحتمــي 
ــايب  ــه االنتخ ــار برنامج ــة يف إط ــدة األمريكي ــات املتح ــى الوالي ع
الــذي وعــد مــن خاللــه باإلصالحــات االقتصاديــة التــي لــن تــأيت إال 
بإعــادة العالقــات اإليرانيــة - األمريكيــة املقطوعــة منــذ اإلطاحــة 

بالشــاه محمــد رضــا بهلــوي » رشطــي األمريــكان يف املنطــق«. )9(

ــن  ــة األم ــن هيئ ــووي م ــاوض الن ــات التف ــزع صالحي ــام : ن ثانيه
ــووي  ــف الن ــناد املل ــي وإس ــة ســعيد جلي ــراين برئاس ــي اإلي القوم
كليــا إىل وزارة الخارجيــة، يف رســالة أخــرى إىل الغــرب مفادهــا أن 
امللــف النــووي اإليــراين أصبــح بالنســبة لطهــران يف عهــد روحــاين 
قضيــة دبلوماســية - سياســية يف املقــام األول ال عالقــة لهــا باألمــن. 
ــن  ــة ب ــاء الثق ــراءات بن ــة إج ــن مصداقي ــززت م وهــي خطــوة ع
إيــران والغــرب، بــدأ عــى أساســها حســن روحــاين ووزيــر خارجيتــه 
محمــد جــواد ظريــف ومســاعده للشــؤون القانونيــة عبــاس 
ــية  ــع السياس ــراض م ــددة األغ ــاوض متع ــوالت تف ــي يف ج عراقج
ــووي يف  ــاق اإلطــاري الن ــع عــى االتف ــت بالتوقي ــة )10( تكلل الدولي
جنيــف فجــر الرابــع والعرشيــن مــن نوفمــر / ترشيــن الثــاين مــن 
ــوىل روحــاين  ــن ت ــة 3 أشــهر فقــط م ــد قراب ــام 2013م، أي بع الع

ــران.  الســلطة يف إي
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ــلطات يف  ــا بالس ــا وثيق ــة ارتباط ــة اإليراني ــز البحثي ــط املراك ترتب
طهــران، ومنهــا مــا تنشــئه الدولــة ضمــن مؤسســات رســمية 
ــع مؤسســات  ــا يتب ــرا م ــة، وكث ــع جامعــات حكومي ــا يتب ــا م ومنه
ــا يف الحقيقــة تخــدم  غــر رســمية تتخــذ صفــة االســتقاللية، لكنه
ــم  ــا تقدي ــددة ؛ أهمه ــأدوار متع ــوم ب ــمية وتق ــات الرس املؤسس
تقديــرات مواقــف أو تََوقـُـْع ســيناريوهات لحــدث مــا قبــل وقوعــه 
ــه يف  ــم صنع ــد أن يت ــرار الســيايس بع ــة السياســية للق ــم الدعاي ث
ــة، أو  ــق بالسياســات الخارجي ــرارا يتعل مؤسســة املرشــد إذا كان ق
ــة الرئاســة  ــم عالق ــرارا يُنظِّ ــة إذا كان ق مؤسســة رئاســة الجمهوري
ــن  ــى قوان ــازار أو األحــزاب السياســية أو حت ــن أو الب برجــال الدي
ــاق  ــب األطب ــل حظــر تركي ــن مث ــة للمواطن ــاة اليومي ــم الحي تنظي
التــي تلتقــط إشــارات القنــوات الفضائيــة مــن األقــامر االصطناعيــة 
أو إغــالق موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك وموقــع التدوينــات 
القصــرة تويــر وغرهــا، أو توجيــه الرســائل الضمنيــة إىل الــدول أو 

ــتهدفة. ــات املس الجامع

ــز  ــة مراك ــة اإليراني ــاء الدول ــة إنش ــى رغب ــارز ع ــال الب ــد املث يع
ــا  ــر له ــا وتوف ــا ومتوله ــراتيجية له ــداف االس ــق األه ــاث تحق أبح
البيئــة البحثيــة املواتيــة، هــو انشــاء أربعــة مراكــز رئيســية تتشــكل 
فيــام بينهــام كمربــع متســاوي األضــالع ميثــل أجنحــة صنــع القــرار 
ــة،  ــة والخارجي السياســية يف العاصمــة طهــران يف امللفــات الداخلي
حتــى وإن تباينــت األدوار بــن األضــالع األربعــة لكنهــا تبقــى دامئــا 

مبثابــة أطــراف صنــع القــرار الســيايس للنظــام يف طهــران:

الضلع األول: 

مركز دراسات رئاسة الجمهورية

السياســية  البحــوث  دراســات  مربــع  يف  األول  الضلــع  يعــد 
ــة  ــة الجمهوري ــز رئاس ــو مرك ــران ه ــمية يف إي ــراتيجية الرس واالس
للدراســات االســراتيجية )11( )رياســت جمهــورى مركــز بررســيهاى 
رئيــس  عليــه  يــرشف  الــذي  ـــــ  املركــز  ويهتــم  اســراتژیک( 

السياســية  واألبحــاث  بالدراســات  ـــــ  بنفســه  الجمهوريــة 
ــاع  ــم املشــاريع واملقرحــات االســراتيجية لصن ــة وتقدي واالقتصادي
القــرار يف رئاســة الجمهوريــة يف مجــاالت العالقــات السياســية 
والدوليــة  والعســكرية  والثقافيــة  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 

الخارجيــة، وفقــا للسياســات العامــة للدولــة اإليرانيــة.

ــي  ــا وه ــرش هدف ــة ع ــز ثالث ــة للمرك ــة الجمهوري ــددت رئاس ح
كالتــايل : )12(

 توافــق 	 اســراتيجية  علميــة  بحثيــة  أوراق  تقديــم 
اإلســالمية. إيــران  لجمهوريــة  العامــة  السياســات 

 ــاج مشــاريع بحثيــة واســعة النطــاق تتعلــق بتنفيــذ 	 إنت
ــل  ــاط التفاع ــول أمن ــة ح ــة اإليراني ــراتيجية الوطني االس
ــا  ــة تنفيذه ــل، وطريق ــة األج ــداف طويل ــد األه وتحدي
وتقديــم  القصــر،  واملــدى  املتوســط  املــدى  عــى 
الجمهوريــة  رئيــس  إىل  الخصــوص  بهــذا  اقراحــات 

والســلطات املعنيــة بصنــع القــرار يف إيــران.

 تقديــم الدراســات الحديثــة اآلنيــة يف مجــال عمــل 	
ــراتيجية  ــة االس ــة ذات الطبيع ــة التنفيذي ــزة الدول أجه
املســتقبلية مــع كتابــة توصيــات اســراتيجية مُتَكِّــن 
ــات  ــب يف امللف ــرار املناس ــاذ الق ــن اتخ ــرار م ــاع الق صن

ذات الصلــة.

 كتابــة تقديــرات مواقــف عــن األحــداث اليوميــة الجارية 	
وتأثراتهــا االســراتيجية عــى املصالــح الوطنيــة اإليرانيــة 
وسياســات األمــن القومــي اإليــراين وتقدميهــا إىل رئيــس 
الجمهوريــة ومؤسســات الدولــة والســلطات املعنيــة كل 

يف امللــف املختــص.

 عقــد اجتامعــات وتنظيــم نــدوات ومؤمتــرات ولقــاءات 	
علميــة ملناقشــة وتبــادل وجهــات النظــر حــول أنشــطة 
املنطقــة االســراتيجية يف إطــار املصالــح الوطنيــة للدولــة 

اإليرانيــة. 

 املطلوبــة 	 الصحيحــة  املعلومــات  وتدويــن  جمــع 

المستوى الثاني

المراكز البحثية وعالقتها بصنع القرار في إيران
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والبحثيــة. العلميــة  واملراكــز  واملؤسســات  للــوزارات 

 ــز 	 ــات ومرك ــات واملعلوم ــق واملكتب ــز للوثائ ــاء مرك إنش
ــة. ــات الخارجي ــم البعث دع

 ــتفادة 	 ــارج ؛ لالس ــوث يف الخ ــز البح ــع مراك ــل م التواص
ــات  ــاج الدراس ــاالت إنت ــا يف مج ــا وإنجازاته ــن خراته م

ــراتيجية. ــية واالس ــوث السياس والبح

 تنتجهــا 	 التــي  البحثيــة  املشــاريع  مــن  االســتفادة 
ــز البحــوث  ــة ومراك ــة واألجنبي معاهــد البحــوث املحلي
ــراتيجيات  ــق باالس ــي تتعل ــاالت الت ــة يف املج ذات الصل

الوطنيــة اإليرانيــة.

 ــإدارات 	 ــم ل ــي والفه ــتوى الوع ــع مس ــى رف ــل ع العم
يف  االســراتيجية  القــرارات  تتخــذ  التــي  السياســية 

اإليرانيــة. الدولــة  ســلطات 

 تحديــد وتفســر اختصاصــات صنــاع القــرارات السياســية 	
تتعلــق  التــي  الرئيســية  املجــاالت  يف  واالســراتيجية 

ــراين. ــي اإلي ــن القوم ــراتيجيات األم باس

 العمــل يف مجــاالت الدراســات امليدانيــة والدراســات 	
والبحــوث العمليــة وتلــك التــي تتعلــق بالسياســات 
الوطنيــة وعالقــات إيــران الدوليــة، وعالقــات إيــران 
بحكومــات العــامل ووضــع اســراتيجية وطنيــة للعمــل يف 

ــار. ــذا اإلط ه

 اإلدارة 	 أدبيــات  وبنــاء  والتأهيــل  التدريــب  توفــر 
املشــركة  االســراتيجية  القضايــا  بشــأن  االســراتيجية 
لخدمــة  اإليرانيــة  الدولــة  يف  املتوســطة  للقيــادات 

الوطنيــة. القضايــا 

ويســتضيف املركــز خــراء سياســين خارجيــن مــن قــارات العــامل 
ــم  ــط ويقي ــرشق األوس ــؤون ال ــة وش ــات الدولي ــاالت العالق يف مج
ــك  ــى ذل ــال ع ــرز مث ــل أب ــه. ولع ــأن ذات ــاش يف الش ــات نق حلق
اســتضافة مركــز رئاســة الجمهوريــة اإليرانيــة للدراســات والبحــوث 
ــح  ــوم الفات ــر شــتاين)13( ي ــل فال االســراتيجية، الروفيســور إميانوي
ــد  ــو أح ــايض 2014م، وه ــام امل ــن الع ــارس / آذار م ــهر م ــن ش م
أهــم الخــراء السياســين يف العالقــات األمريكيــة - الدوليــة. وكانــت 
ــدة  ــات املتح ــية للوالي ــو -ـ سياس ــة الجي ــوان » الحال ــدوة بعن الن
األمريكــة منــذ عــام 1945 : مــن الهيمنــة إىل الراجــع الحتمــي ». 
ــات  ــة النقاشــية حــول العالق ــث مــن خــالل الحلق )14( ودار الحدي

ــة والنفــوذ األمريــي يف  ــة والســيطرة األمريكي ــة - األمريكي اإليراني

منطقــة الــرشق األوســط وأدوار وآليــات القــوى العامليــة )أمريــكا 
ــات  ــن العالق ــال ع ــتقبل، فض ــا يف املس ــة دوره ــا( وإمكاني منوذج
اإليرانيــة - األمريكيــة يف ضــوء املفاوضــات النوويــة اإليرانيــة 

ــدول الكــرى. )15( ــران وال ــن إي ــرة ب الدائ

الضلع الثاني:

مركز دراسات البرلمان

أمــا الضلــع الثــاين يف مربــع صنــع القــرار فيتمثــل يف مركــز بحــوث 
ــس شــورای إســالمی(   ــان »اإلســالمي«)16( )پژوهش هــای مجل الرمل
ــس  ــم مجل ــروف باس ــراين املع ــان اإلي ــات الرمل ــز دراس ــو مرك وه
الشــورى اإليــراين. وقــد تأســس يف العــام 1992م، واكتمــل هيكلــه 
البحثــي وبــدأ يف إنتــاج األوراق السياســية بعــد ذلــك بقرابــة ثــالث 
ــر  ــى أك ــس ع ــد الرئي ــام 1995م، أي يف عه ــول الع ــنوات بحل س
هاشــمي رفســنجاين، وتقــوم مهمتــه األساســية عــى تقديــم أوراق 
بحثيــة سياســية وقانونيــة مُتَكِّــن النــواب وصنــاع القــرار مــن اتخــاذ 
القــرار الســيايس الســليم خاصــة يف مســائل الترشيعــات التــي 
يصدرهــا مجلــس الشــورى »اإلســالمي« والتــي تبنــى عليهــا بقيــة 
ــبيل  ــى س ــط ع ــة ووزارة النف ــة )وزارة الخارجي ــات الدول مؤسس
ــية  ــة السياس ــة يف املعادل ــراف املتفاعل ــن األط ــف م ــال( مواق املث

ــة. )17( املطلوب

يالحــظ مــن خــالل رصــد الدراســات التــي ينتجهــا مركــز دراســات 
مجلــس الشــورى »اإلســالمي« تركيــزه عــى القضايــا التنمويــة 
والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة الداخليــة. ونــادرا مــا يتطرق إىل 
القضايــا الدوليــة. ويُعنــى بذلــك أوراق السياســات املنشــورة عــى 
موقــع املركــز عــى اإلنرنــت. وميكــن اســتعراض آخــر املوضوعــات 
ــراين ىف  ــورى اإلي ــس الش ــات مجل ــز دراس ــا مرك ــرق إليه ــي تط الت

النقــاط التاليــة :

 	 1394 العــام  يف  للحكومــة  الثقــايف  الرنامــج  تحليــل 
)18( هـــ.ش. 

 دراســة أحــكام وتطويــر مــرشوع قانــون املوازنــة الريفيــة 	
والقبلية.

 دراسة حالة مؤسسات الفكر والرأي يف الصن.	

 دراسات تخطيط استخدام األرايض اإلقليمية يف إيران.	

 خطــة ضــم املــواد القانونيــة الدســتورية إىل قانــون 	
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النقــد وقانــون البنــوك.

 دراســات جــدوى فــرص االســتثامر يف محافظــة خراســان 	
يف الصناعــات التعدينيــة واملعدنيــة. )19( 

ــكل  ــم - بش ــز يهت ــذا املرك ــح أن ه ــور يتض ــذا التص ــى ه ــاء ع بن
ــة  ــات القانوني ــق بالترشيع ــداد أوراق سياســات تتعل ــي - بإع رئي
والدراســات السياســية األكادمييــة ودعــم البحــوث املؤديــة إىل 
ــه  ــراين، فضــال عــن توجي ــواب ىف الرملــان اإلي ــات الن ــد واجب تحدي
ــا،  ــا وخارجي ــة داخلي ــات الطارئ ــدات األزم ــرار إىل مح ــاع الق صن
ــه  ــوط ب ــو املن ــوراى( ه ــس ش ــواب )مجل ــس الن ــة أن مجل خاص
املوافقــة والتصديــق عــى القــرارات املهمــة التــي تتعلــق بالقوانــن 
الداخليــة وتنظيــم عمــل املحافظــن والتصديــق كذلــك عــى 
ــك  ــن تل ــال ع ــؤولن، فض ــوزراء واملس ــا ال ــي يتخذه ــرارت الت الق
القضايــا املتعلقــة بعالقــات إيــران الخارجيــة. عــى ســبيل املثــال : 
وافــق مجلــس الشــورى اإليــراين باإلجــامع عــى دخــول املريــن 
إىل إيــران مــن دون تأشــرة وفقــا لورقــة سياســات قُّدمــت إىل 

ــواب. الن

الضلع الثالث: 

معهد دراسات وزارة الخارجية

يحتــل معهــد الدراســات السياســية والدوليــة بــوزارة الخارجيــة )20( 
ــان  ــر مــن األحي ــة ــــــ يف كث مــكان الصــدارة يف السياســة اإليراني
ــي  ــاد الت ــرز األوت ــن أب ــات ــــــ كواحــد م ــات األزم خاصــة يف أوق
تعتمــد عليهــا الســلطات اإليرانيــة يف صنــع القــرار، خاصــة أن 
الدبلوماســية يف  الدبلوماســية اإليرانيــة إحــدى أهــم مــدارس 
ــل  ــال تحلي ــة يف مج ــاءات مهم ــا كف ــم ولديه ــامل القدي ــارات الع ق
ــات  ــا لسياس ــام عميق ــوادر فه ــك الك ــت تل ــد ورث ــات. وق السياس
ــد مــن تســعة  ــل. ويتكــون املعه ــال بعــد جي ــدان األخــرى جي البل
ــة  ــات اإليراني ــى األولوي ــوي ع ــة تنط ــدات بحثي ــات أو وح قطاع
الرســمية يف دراســة امللفــات الدوليــة، وتتشــكل فــرق أبحــاث 
هــذه املراكــز التســعة مــن خــراء سياســين يعملــون يف وزارة 
الخارجيــة اإليرانيــة فضــال عــن الســفراء الســابقن ذوي الخــرة يف 
امللفــات املنوطــة بهــم وكبــار دبلوماســيي وزارة الخارجيــة وباحثــن 
بالجامعــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إىل  باإلضافــة  خارجيــن 

ــي : )21( ــز ه ــذه املراك ــة وه اإليراني

 ــرشق 	 ــات ال ــاريس« ودراس ــج الف ــات »الخلي ــز دراس مرك
ــط. األوس

 مركز الدراسات األمريكية.	

 مركز الدراسات األوروبية.	

 مركز دراسات آسيا واملحيط الهادئ.	

 مركز دراسات منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.	

 مركز الدراسات اإلفريقية.	

 مركز الدراسات االسراتيجية.	

 مركز دراسات الطاقة واالقتصاد الدويل.	

 مركز االتصاالت واملعلومات.	

واحــد مــن مجــاالت عمــل معهــد الدراســات السياســية والدوليــة 
بــوزارة الخارجيــة تأليــف وترجمــة الكتــب املتعلقــة بالقضايــا 
الدوليــة املختلفــة. وينــرش املعهــد عــرشات الكتــب ســنويا يف 
امللفــات امللحــة منهــا أعــامل بحثيــة محكمــة لخــراء املعهــد 
ــن  ــن الباحث ــدد م ــد بع ــتعن املعه ــام يس ــابقن، ك ــفراء الس والس
يف الــدول املســتهدفة. عــى ســبيل املثــال إذا كان الكتــاب يتعلــق 
ــــ اإليرانيــة فــإن نصــف األبحاث  بفــرص عــودة العالقــات املريــةـ 
ــن،  ــن مري ــون لباحث ــر ــــــ تك ــاب ـــــ أو أك ــورة يف الكت املنش

ــذا. وهك

ــة شــهرية يف  ــالت دوري ــرش دراســات وتحلي ــد بن ــم املعه كــام يهت
ــرشق  ــة بال ــات املتعلق ــن الدراس ــورة، لك ــعة املذك ــاالت التس املج
األوســط هــي األكــر كثافــة يف إصــدارات املعهــد يف الســنوات 
األخــرة. عــى ســبيل املثــال عقــد املعهــد قرابــة 20 مؤمتــرا دوليــا 
حــول قضايــا أمــن الخليــج، و17 مؤمتــرا دوليــا حــول قضايــا آســيا 
الوســطى والقوقــاز. وأربعــة مؤمتــرات دوليــة حــول آيــة اللــه 
الخمينــي والسياســة الخارجيــة اإليرانيــة يف الربــع األول مــن العــام 
ــا  ــريب، م ــع الع ــات الربي ــالق موج ــة انط ــرة بداي 2011م، أي يف ف
يعنــي اهتــامم املعهــد بدراســة أســباب وتداعيــات ثــورات الربيــع 
العــريب عــى إيــران وعــى العالقــات اإليرانيــة بتلــك الــدول )تونــس 

ــا – ســوريا(.  - مــر - اليمــن - ليبي

ــة،  ــة كاف ــز اإليراني ــوق املعاهــد واملراك ــة تف ــد بكثاف يصــدر املعه
ــا  ــة منه ــعوب الخارجي ــب الش ــية تخاط ــالت سياس ــات ومج دوري
مــا هــو باللغــة العربيــة ومنهــا إصــدارات باإلنجليزيــة فضــال عــن 

ــايل : إصــدارات خاصــة بالروســية وهــذه اإلصــدارات هــي كالت
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 مجلــة أمــو داريــا Amu Darya Journal وتصدر باللغة 	
الروســية وهــي معنيــة بدراســة تفاعــالت العالقــات 
اإليرانيــة - الروســية باعتبارهــا ركيــزة أساســية يف مواجهة 
ــات النظــر  ــق وجه ــة، اســتنادا عــى تطاب ــدول الغربي ال
ــى  ــط وع ــرشق األوس ــا ال ــية يف قضاي ــة - الروس اإليراني

رأســها األزمــة الســورية.

 	 Iranian Journal مجلــة الشــؤون اإليرانيــة الدوليــة
باللغــة  املجلــة  وتصــدر   of International Affairs
اإلنجليزيــة وتــوزع عــى املراكــز الثقافيــة اإليرانيــة حــول 
العــامل كــام توزعهــا الســفارات اإليرانيــة يف معظــم بلدان 
العــامل)22( وتنــرش املجلــة دراســات علميــة تتنــاول موقف 
إيــران مــن القضايــا الدوليــة مثــل الغــزو األمريــي 
ــألة  ــطن أو املس ــي لفلس ــالل اإلرسائي ــراق أو االحت للع

ــة.  ــة - اإلقليمي ــات اإلقليمي ــة أو العالق الكردي

 	 The Central Asia مجلــة آســيا الوســطى والقوقــاز
ــة  ــة باللغ ــدر املجل and the Caucasus Journal وتص
آســيا  إقليــم  حالــة  بدراســات  وتعنــي  اإلنجليزيــة 
ــالمية يف  ــات اإلس ــة الجمهوري ــاز وحال ــطى والقوق الوس
الــدول املســتقلة عــن االتحــاد الســوفيتي، وتــدرك إيــران 
ــات  ــام الطموح ــد أم ــط ص ــدول كحائ ــك ال ــة تل أهمي
الروســية يف الوصــول إىل امليــاه الدافئــة عــن طريــق 
إيــران ؛ ولذلــك تــويل إيــران تلــك املنطقــة أهميــة بحثيــة 

ــرى. ك

 	 African Studies Journal مجلــة الدراســات اإلفريقيــة
وهــي مجلــة تصــدر باللغــة اإلنجليزيــة وتعنــى بدراســة 
ــة  ــات اإليراني ــة العالق ــة وطبيع ــدول اإلفريقي ــاع ال أوض
 D8 ــة ــو يف مجموع ــران عض ــة أن إي ــة خاص - اإلفريقي
ــارة  ــات دول الق ــع اقتصادي ــة م ــح مهم ــا مصال )23( وله

اإلفريقيــة الناميــة، فضــال عــن الــدول اإلفريقيــة النفطيــة 
منهــا وعــى رأســها نيجريــا. واملالحــظ أن إيــران بــدأت 
ــس  ــد الرئي ــذ عه ــة من ــارة اإلفريقي ــى الق ــا ع انفتاحه
محمــد خامتــي وعــزز الرئيــس أحمــدي نجــاد مــن هــذا 

التوجــه. 

وأهــم مــا ينــاط مبراكــز املعهــد التســعة هــو بحــث ودراســة 
السياســة الخارجيــة اإليرانيــة وإنتــاج دراســات ترشــد صنــاع القــرار 
ــة  ــة، باإلضاف ــران الدولي ــات إي ــليم يف عالق ــرار الس ــاذ الق إىل اتخ

إىل املســاهمة يف تنفيــذ السياســة الخارجيــة اإليرانيــة، فضــال 
عــن إفســاح املجــال أمــام صنــاع القــرار يف إيــران التخــاذ قــرارات 
اســراتيجية مبنيــة عــى رؤيــة تحليليــة ومســتندة عــى اإلنجــازات 
الدبلوماســية والسياســية للجمهوريــة اإلســالمية مــن خــالل أوراق 

ــات. )24( السياس

الضلع الرابع: 

مركـــز دراســـــــــات مجمـــع تشـــخيص 

النظـــام مصلحـــة 

الضلــع الرابــع يف مربــع مراكــز الدراســات السياســية اإليرانيــة 
الرســمية هــو مركــز مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام للدراســات 
ــع تشــخيص  ــات اســراتژیک مجم ــز تحقیق االســراتيجية )25( )مرک
مصلحــت نظــام( ويســتمد هــذا املركــز أهميتــه بنــاء عــى عاملــن.

ــة  ــة اإليراني ــات الدول ــم مؤسس ــن أه ــدة م ــع واح ــه يتب  أوال : أن
ــة  ــات معظــم مؤسســات الدول ــا صالحي ــي تتجــاوز صالحياته والت
االعتياديــة يف كل أنظمــة العــامل الحديــث، ويــرأس املجمــع رجــل 
الدولــة البــارز عــي أكــر هاشــمي رفســنجاين منــذ يــوم 18 مــارس 

ــام 1997م)26(  ــن الع / آذار م

ثانيــا : شــخص رئيــس هــذا املركــز وهــو الدكتــور عــي أكــر واليتي.
)27( ووفقــا لهذيــن االعتباريــن ال ميكــن تجاهــل دور مركــز دراســات 

ــيايس يف  ــرار الس ــع الق ــام يف صن ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش مجم
إيــران.

يهتــم املركــز بالدراســات االســراتيجية املنوطــة بوضع اســراتيجيات 
مســتدامة لجمهوريــة إيــران اإلســالمية يف القضايــا املختلفــة. وقــد 
تأســس املركــز يف العــام 1990م، أي يف عهــد الرئيــس هاشــمي 
ــى،  ــرن م ــع ق ــدار رب ــى م ــن وع ــك الح ــذ ذل ــنجاين، ومن رفس
أنتــج املركــز عــددا وافــرا مــن الدراســات االســراتيجية يف مجــاالت 
الدراســات الدوليــة والسياســية واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة 
واالجتامعيــة. وبالنظــر إىل الحاجــة اإليرانيــة لدراســات اســراتيجية 
شــاملة تخــدم بنيــة النظــام اإلســالمي للجمهوريــة اإليرانيــة، فقــد 
ــم املؤمتــرات  ــق بتنظي ــة التــي تتعل ــي املركــز باألنشــطة البحثي عن
والحلقــات النقاشــية والدوائــر املســتديرة املنتجــة للدراســات ذات 
ــي  ــؤولن رفيع ــب املس ــى مكات ــة ع ــراتيجية املطلوب ــة االس النزع
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ــرش  ــليم. وين ــيايس الس ــرار الس ــاذ الق ــم يف اتخ ــتوى إلعانته املس
املركــز دراســاته يف كتــب. وباإلضافــة إىل ذلــك ينــرش املركز دراســاته 
االســراتيجية يف مجلــة مركــز البحــوث االســراتيجية. وينــرش الجــزء 
ــة تــوزع عــى  ــه ودراســاته يف شــكل أوراق بحثي اآلخــر مــن أبحاث
الكــوادر الحكوميــة. وينــرش املركــز كذلــك مجلــة فصليــة تناقــش 

ــة. )28( ــح اإليرانيــة الوطنيــة باللغــة اإلنجليزي املصال

وحدات المركز وأهدافه االستراتيجية

ــة أهــداف رئيســية  حــدد مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ثالث
ــع للمجمــع وهــي  ــز الدراســات االســراتيجية التاب ــة إىل مرك موكل

ــايل : كالت

 إجــراء البحــوث االســراتيجية يف مجــاالت تكنولوجيــا 	
ــة  ــؤون الثقافي ــة والش ــات االقتصادي ــاد والسياس االقتص
السياســية  والعلــوم  واألمــن  الخارجيــة  والسياســة 

والقانــون والفقــه اإلســالمي.

 الحاليــة 	 السياســات  تقييــم ومراجعــة  املســاهمة يف 
للجمهوريــة اإليرانيــة وتحديــد املصالــح االســراتيجية 
ــة، وتقديــم التوصيــات الالزمــة واملنهــج املناســب  للدول

ــة. ــلطات الدول ــات يف س ــاع السياس لصن

 ــا السياســة 	 ــق بقضاي ــام يتعل تشــجيع النقــاش العــام في
ــة الكــرى. ــة والخارجي الداخلي

ينظــم املركــز موائــد مســتديرة وحلقــات أكادمييــة منتظمــة حــول 
ــة فضــال  ــة والخارجي ــا املهمــة يف مجــاالت السياســة الدولي القضاي
ــادل وجهــات النظــر  ــق لتب ــد الطري ــة لتمهي ــا الداخلي عــن القضاي
بــن األكادمييــن والخــراء اإليرانيــن واألجانــب وكذلــك املســؤولن 
التنفيذيــن. ويســتفيد املركــز مــن خــرات مئــات مــن املتخصصــن 
اإليرانيــن واألجانــب وكذلــك املديريــن رفيعــي املســتوى يف إيــران 

يف أعاملــه البحثيــة ومؤمتراتــه وحلقاتــه النقاشــية.

ــون كل وحــدة  ــة تتك ــز عــى ســت وحــدات بحثي ويشــتمل املرك
ــي  ــات( وه ــرة )املجموع ــدات املصغ ــن الوح ــدد م ــن ع ــا م منه

ــايل : كالت

أوال : وحــدة أبحــاث السياســة الخارجيــة )معاونــت پژوهش هــای 

ــل( روابــط بین املل

وتتكون هذه الوحدة من خمس مجموعات متخصصة يف :

دراسات الرشق األوسط و »الخليج الفاريس«.. 1

الدراسات الروسية ودراسات آسيا الوسطى القوقاز.. 2

الدراسات األوروبية واألمريكية.. 3

الدراسات اآلسيوية.. 4

دراسات االقتصاد السيايس الدويل.. 5

ــدار  ــى إص ــة ع ــة الخارجي ــاث السياس ــدة أبح ــة وح ــوم مهم وتق
ــية  ــرشات سياس ــة ون ــر تحليلي ــة وتقاري ــة بحثي ــات دوري مطبوع

ــة. دوري

ثانيــا : وحــدة دراســات العالقــات الدوليــة )معاونــت پژوهش های 

سیاســت خارجی(

وتتكون هذه الوحدة من سبع مجموعات متخصصة يف :

للجمهوريــة . 1 الخارجيــة  السياســة  مبــادئ  دراســات 
اإلســالمية.

الدراسات واألبحاث املستقبلية.. 2

دراسات املنظامت الدولية.. 3

دراسات األمن الدويل.. 4

دراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.. 5

دراسات البحوث السياسية املستدامة.. 6

الدراسات األوروآسيوية.. 7

وتصــدر وحــدة دراســات العالقــات الدوليــة دوريــة التقريــر 
ــزع  ــا ن ــى قضاي ــه ع ــر أطلقت ــر تقري ــزت يف آخ ــراتيجي ورك االس

الســالح وقضايــا حقــوق اإلنســان.

ثالثــا : وحــدة البحــوث االقتصاديــة )معاونــت پژوهش هــای 

اقتصــادی(

وتتكون هذه الوحدة من عرش مجموعات متخصصة يف :

دراسات البنية التحتية.. 1

دراسات بحوث اإلسكان والتعمر.. 2

دراسات أبحاث االقتصاد الكي.. 3

دراسات التخطيط واملوزانة.. 4

دراسات اقتصاديات الطاقة.. 5
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دراسات االقتصاديات املستقبلية.. 6

دراسات اإلدارة اإلنتاجية واالسراتيجية.. 7

دراسات العدالة االقتصادية.. 8

دراسات التكنولوجيا الحديثة.. 9

بحوث االتصاالت الدولية.. 10

رابعــا : وحــدة الدراســات الثقافيــة )معاونــت پژوهش هــای 

واجتامعــی(  فرهنگــی 

وتتكون هذه الوحدة من خمس مجموعات متخصصة يف :

دراسات البحوث االجتامعية.. 1

دراسات بحوث األقليات العرقية.. 2

دراسات أبحاث وسائل اإلعالم.. 3

دراسات األبحاث الثقافية.. 4

دراسات بحوث اإلدارة والتعليم واملوارد البرشية.. 5

)معاونــت  والقانونيــة  الفقهيــة  البحــوث  وحــدة   : خامســا 

وحقوقــی( فقهــی  پژوهش هــای 

وتتكون هذه الوحدة من أربع مجموعات متخصصة يف :

دراسات الفكر اإلسالمي.. 1

دراسات القانون الجنايئ.. 2

دراسات القانون الدويل العام والخاص.. 3

دراسات الفقه اإلسالمي.. 4

سادســا : وحــدة اإلدارة اإلجرائيــة واملعلومــات )معاونــت اجرایــی 

واطالع رســانی(
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يــدور اهتــامم مراكــز األبحــاث السياســية واالســراتيجية يف إيــران 
ــية  ــكاز السياس ــاط ارت ــاس نق ــل يف األس ــالث متث ــر ث ــار دوائ يف إط
ــات  ــرة العالق ــي : دائ ــا وه ــق اهتاممه ــمية ومناط ــة الرس اإليراني
اإليرانيــة الحيويــة التــي تتمثــل يف املحــور الصلــب الــذي شــكلته 
ــن  ــدد م ــه - ع ــرن األخــر )ســوريا - حــزب الل ــع الق ــران يف رب إي
الفصائــل اليمنيــة - عــدد مــن كتائــب املقاومــة يف فلســطن(، ثــم 
دائــرة العالقــات اإليرانيــة - اإلقليميــة مبــا يف ذلــك عالقــات إيــران 
- العربيــة، وعــى وجــه الخصــوص العالقــات اإليرانيــة - الخليجيــة، 
ثــم عالقــات إيــران بالقــوى الكــرى واملتمثلــة يف جانبــن : الحلفــاء 
)الصــن - روســيا - الهنــد(، واألعــداء )الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــاك مناطــق  ــد أن هن ــن املؤك ــل(. وم ــة – إرسائي ــدول األوروبي - ال
اهتــامم أخــرى لــدى السياســية اإليرانيــة منهــا : التواجــد اإليــراين 
يف القــارة اإلفريقيــة والعالقــات اإليرانيــة - الحدوديــة خاصــة مــع 
ــن،  ــة عــى بحــر قزوي ــدول املطل ــة بالفارســية أو ال ــدول الناطق ال
لكــن الدوائــر الثــالث الســابقة هــي األكــر اهتاممــا واألكــر 
ديناميكيــة مــن غرهــا، واتضــح ذلــك مــن خــالل مــا تــم تناولــه يف 

املســتوى الثــاين مــن الدراســة.

ــال  ــة حي ــة اإليراني ــز البحثي ــات املراك ــم توجه ــنى فه ــى يتس حت
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتركيــا والــدول الخليجيــة والتيــارات 
الســعودية،  العربيــة  واململكــة  العربيــة  باملنطقــة  اإلســالمية 
ــا  ــريب وتعاطيه ــع الع ــألة الربي ــوريا ومس ــن وس ــع يف اليم والوض
مــع النظــام الجديــد يف مــر واملســألة العراقيــة، يجــب االقــراب 
ــز  ــلطة ومراك ــن الس ــة م ــتقلة القريب ــات املس ــز الدراس ــن مراك م
الدراســات التابعــة للجامعــات الحكوميــة ومراكــز الدراســات 

ــة. ــات الخاص ــة للجامع التابع

مراكز أبحاث قريبة من السلطة

بََنــْت إيــران نظــام صنــع القــرار الســيايس فيهــا عــى أســاس 
املؤسســات الرســمية ومؤسســات الظــل املوازيــة، وهــو مــا يجعــل 

مــن دراســات صنــع القــرار الســيايس يف إيــران ينطــوي عــى جانــب 
كبــر مــن الصعوبــة »نظــرا إىل االزدواجيــة أو اإلثنينيــة التــي متيــز 
النظــام اإليــراين منــذ انــدالع الثــورة، فالواقــع الجديــد الــذي أفــرز 
مؤسســات تعــر عنــه وتالمئــه اعتبــارا مــن العــام 1979م، مل يِضــق 
ــا  ــت له ــر وكان ــت تســبق لحظــة التغي ــادة مبؤسســات كان يف الع
جذورهــا الراســخة«. )29( مبعنــى أن للنظــام مؤسســات رســمية 
تصــدر تقديــرات موقــف وأوراق سياســية موجهــة إىل العــامل 
الخارجــي لتعريــف العــامل كيــف تفكــر اإلدارة اإليرانيــة يف رســائل 
واضحــة، فضــال عــن مؤسســات ومراكــز مســتقلة لكنهــا متحالفــة 
ــع  ــة م ــاتها التحريري ــق سياس ــر وتتس ــكل أو بآخ ــام بش ــع النظ م

ــا املهمــة. ــال القضاي ــق مبواقفــه حي ــام يتعل النظــام في

ــة املتواجــدة  ــة مبــكان أن تتســم املؤسســات البحثي ومــن الصعوب
يف إيــران باســتقاللية تامــة، فهــي حتــى مــع عــدم ارتباطهــا 
الحكومــي، يظــل خضوعهــا ملقــررات الدســتور ونصوصــه أمــرا الزما 
كــرشط لوجودهــا، وهــي بدورهــا تحــدد الســياق األعــم لوجودهــا، 
والقــايض بعــدم تعارضهــا مــع األســس والقيــم التــي يقــوم عليهــا 
النظــام الســيايس للدولــة وفقــا للــامدة 26 مــن الدســتور اإليــراين، 
وبذلــك فــإن التســمية التــي تطلــق عــى تلــك املؤسســات بكونهــا 
ــارب أو  ــرة التق ــتوعبة لفك ــأيت مس ــا ت ــمية إمن ــر رس ــات غ مؤسس
التباعــد مــع الحكومــة، وخضوعهــا ملقــررات الدولــة وضوابطهــا. )30( 
ــة والدراســات  ــرز دور مركــز »األبحــاث العلمی ويف هــذا اإلطــار ي

ــرشق األســط«. )31( االســراتیجیة لل

 تأســس مرکــز األبحــاث العلمیــة والدراســات االســراتیجیة للــرشق 
اســراتژیک  ومطالعاتــی  علمــی  پژوهشــهای  )مرکــز  األوســط 
ــد  ــر / شــباط مــن العــام 1988م، أي يف عه ــی فراي ــه( ف خاورمیان
إرشــاد آيــة اللــه الخمينــي ويف ظــل رئاســة آيــة اللــه عــي خامنئــي، 
العالقــات  الصلــة بقضایــا  بالدراســات والبحــوث ذات  ويهتــم 
ــراتيجي.  ــدف اس ــط كه ــرشق األوس ــات ال ــة مبلف ــة، املعني الدولی
ويعتــر مرکــز األبحــاث العلمیــة والدراســات االســراتیجیة للــرشق 
ــوم بالدراســة  ــران ليق ــز تخصــي يتأســس يف إي األوســط أول مرک
الدوليــة  والعالقــات  السياســية  العلــوم  مجــاالت  يف  والبحــث 

المستوى الثالث

توجهات المراكز البحثية الخارجية
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وتقديــم الصــورة الســليمة لصنــاع القــرار حــول العالقــات اإليرانيــة 
باألطــراف املتشــابكة يف الــدول الخليجيــة ودول بحــر قزويــن 
والــدول الناطقــة بالفارســية )أفغانســتان - إيــران – طاجيكســتان( 
ــة  ــات الخليجي ــز امللف ــذا املرك ــويل ه ــوار، وي ــن دول الج ــال ع فض
ــرار  ــع الق ــة صن ــة يف مرحل ــة أولوي ــة - العربي ــات اإليراني والعالق

ــران. )32( ــيايس يف إي الس

ــات  ــز عــى دراســة تداعي ــامم املرك ــرة األخــرة انصــب اهت يف الف
ــم داعــش يف  ــا باســم تنظي ــة املعــروف إعالمي ــم الدول متــدد تنظي
املنطقــة وخطــر تزايــد نفــوذه عــى األمــن اإلقليمــي إليــران. وعقــد 
املركــز يف هــذا اإلطــار عــددا مــن الفعاليــات أبرزهــا حلقــة نقاشــية 
ــوء  ــة يف ض ــورات اإلقلیمی ــوان » التط ــدوة بعن ــل ون ــة عم وورش
ـــ اإليرانية« )گزارشــی  محاربــة تنظيــم داعــش.. النظــرة األوروبيــةـ 
ــا  ــارزه ب ــو مب ــگاه اروپایــی – ایرانــی تحــوالت منطقــه در پرت از ن
داعــش(، وحــارَضَ يف تلــك الفعاليــات التــي متــت يــوم 11 ديســمر 
ــس  ــر برتي ــاين فولك ــث األمل ــر والباح ــون أول 2014م، املفك / كان
Volker Perthes )33( رئيــس املعهــد األملــاين للشــؤون الدوليــة 
الدکتــور فولكــر  واألمنيــة، ومستشــار االتحــاد األورويب. ورشح 
بیرتيــس يف حضــور مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــات والخــراء يف 
ــة  ــا والغــرب وجمهوري ــة أوروب ــة رؤي ــة واإلقلیمی ــا السياس القضاي
إيــران اإلســالمية ملخاطــر داعــش علــی املنطقــة ومخــاوف انتشــار 
ــة اإلســالمية  ــة فضــال عــن مخــاوف الجمهوري الجامعــات اإلرهابي
اإلیرانیــة يف مــا یخــص التحالــف الــدويل ضــد تنظيــم الدولــة 

ــات هــذا األمــر عــى األمــن الســوري. )34( داعــش وتداعي

مراكز األبحاث والعقوبات األمريكية

مل تكــن عالقــة الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد عــى خــر مــا يــرام 
مبراكــز األبحــاث السياســية واالســراتيجية يف فــريت رئاســته )2005 
– 2013( وخاصــة يف تلــك الفــرة األخــرة مــن واليتــه الثانيــة التــي 
بــدا فيهــا معرضــا عــى سياســات املرشــد آيــة اللــه عــي خامنئــي، 
مــا جعــل مراكــز دراســات دوليــة تصــدر تقديــرات موقــف وأوراق 
واألزمــات  السياســية  األزمــات  مســؤولية  تحملــه  سياســات 
االقتصاديــة املرتبــة عليهــا، ذلــك أنــه » عندمــا فرضــت الواليــات 
اإليــراين،  املركــزي  البنــك  عــى  عقوبــات  األمريكيــة  املتحــدة 
ــة  ــط يف بداي ــى النف ــات ع ــاد األورويب عقوب ــت دول االتح وفرض

العــام 2012 ؛ رافــق ذلــك تراجــع يف قيمــة العملــة اإليرانيــة 
وارتفــاع ســعر الذهــب يف إيــران ؛ فأصــدرت لجنــة برملانيــة تقريــرًا 
يؤكــد أن حكومــة أحمــدي نجــاد تعمــدت التالعــب بأســعار رصف 
ــل عــن 15  ــك ال تق ــن ذل ــة م ــت أرباحــاً طائل ــا جن ــدوالر، وأنه ال
ــر بعــض الخــراء االقتصاديــن يف  ــار دوالر، اعتــامداً عــى تقدي ملي

مركز دراسات مجلس الشورى لسد عجز املوازنة« )35(

مراكز أبحاث جامعية

ــايل  ــم الع ــة يف مجــال التعلي ــورة إىل الدول ــن الث ــران م ــت إي انتقل
وفــق خطــة تعليميــة كبــرة حاولــت الجمــع بــن التعليــم العــايل 
املــدين والتعليــم العــايل يف الحــوزة العلميــة الدينيــة التــي وضعهــا 
آيــة اللــه الخمينــي )36( ثــم قادهــا وأرىس أسســها الرئيــس هاشــمي 
بعــد  التســعينيات  وأوائــل  الثامنينيــات  أواخــر  يف  رفســنجاين 
انتهــاء مخــاض الحــرب العراقيــة - اإليرانيــة التــي اســتمرت ملــدة 
ــران  ــا إي ــنجاين خالله ــاد رفس ــنوات )1980 – 1988(، وق ــاين س مث
ــم نجحــت  ــن ث ــايل، وم ــم الع ــة التعلي ــث منظوم ــاء وتحدي إىل بن
ــة  ــة املنوط ــز البحثي ــل دور املراك ــاء وتفعي ــات يف بن ــك املؤسس تل
ــراتيجية  ــية واالس ــات السياس ــات والدراس ــدار أوراق السياس بإص
واالقتصاديــة، خاصــة مــع تزايــد أعــداد الطــالب الدارســن للعلــوم 
النظريــة اإلنســانية وثبــات تلــك النســبة عنــد متوســط 54 % بــن 

الطــالب الجامعيــن بــن عامــي 1997 ـــــــ 2006م. )37(

ــر  ــاج تقاري ــة يف إنت ــز الجامعي ــن املراك ــدد م ــرز ع ــك ب ــد ذل بع
واإلســالم  اإلســالمية  الجامعــات  حــول  ودراســات  اســراتيجية 
 - اإليرانيــة  والعالقــات  األوســط  الــرشق  منطقــة  الســيايس يف 
ــدى  ــة ل ــة، باعتبارهــا أولوي ــة - العربي ــات اإليراني ــة، والعالق الركي
ــز : ــك املراك ــة ومــن أهــم تل ــة اإليراني ــاع السياســات الخارجي صّن

 مركز بحوث معهد الدراسات الثقافیة واالجتامعیة.	
 مركــز بحــوث کلیــة الحقــوق والعلــوم السياســیة يف 	

جامعــة خوارزمــي.
 مركز بحوث كلية العلوم السياسية يف جامعة طهران.	
 مركــز بحــوث کلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة يف 	

اإلســالمیة. آزاد  جامعــة 
 معهد الدراسات االسراتیجیة للرشق األوسط.	
 آزاد 	 بجامعــة  األكادمييــة  للدراســات  كــرج  وحــدة 

اإلســالمية.
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 ــیة يف 	 ــوم السیاس ــوق والعل ــة الحق ــوث کلی ــد بح معه
جامعــة العالمــة الطباطبــايئ.

 ــیة يف 	 ــوم السیاس ــوق والعل ــة الحق ــات کلی ــز دراس مرك
ــیراز. ــة ش جامع

 ــیة يف 	 ــوم السیاس ــوق والعل ــة الحق ــات کلی ــز دراس مرك
ــتي. ــهید بهش ــة ش جامع

مجمــل القــول إنــه يف كثــر مــن األحيــان تتعــدى املراكــز الخاصــة 
ــيا،  ــيا ودبلوماس ــهد سياس ــة املش ــا واجه ــدر باحثوه ــا ويتص دوره
ويروجــون ألفــكار النظــام عــر وســائل اإلعــالم باعتبارهــم محللــن 
سياســين مســتقلن، وكثــرا مــا تســند لهــم الدولــة أدوارا تتعــدى 
أدوار أي محلــل ســيايس يف أي نظــام ســيايس آخــر. ويعتــر املثــال 
البــارز يف هــذا الســياق هــو املحلــل الســيايس أمــر موســوي الــذي 
ــراتيجية  ــات االس ــز الدراس ــس مرك ــب : رئي ــالم بلق ــر يف اإلع يظه
والعالقــات الدوليــة يف إيــران. وهــو مبثابــة املمثــل شــبه املســتقل 
ــام  ــكار النظ ــن أف ــه ع ــن دفاع ــال ع ــذي فض ــراين، وال ــام اإلي للنظ
والرويــج لــه يف األقنيــة العربيــة وغرهــا، يُكلَــف كذلــك مــن 
الدولــة مبهــام سياســية ـــــ دبلوماســية غــر اعتياديــة كان آخرهــا 
جولــة مباحثــات اســتمرت أليــام يف العاصمــة الســودانية الخرطــوم 
للتفــاوض حــول أنشــطة املؤسســات الشــيعية وبرامــج عمــل 

ــة يف الســودان. الســفارة اإليراني

وهكــذا يبــدو وضــع مراكــز الدراســات السياســية واالســراتيجية يف 
ــة  ــع القــرار الســيايس، بشــقيها الحكومي ــران املســؤولة عــن صن إي
ــذ  ــه من ــك تركيبات ــه وتفكي ــا وتصعــب اإلحاطــة ب والخاصــة، ُمركب

ــة األوىل ؛ ولذلــك خرجــت هــذه الدراســة. الوهل

الالمصادر والمراجع

محمــود، أحمــد إبراهيــم )دكتــور(، البرنامــج النــووي اإليرانــي.. آفــاق . 1
ــرام  ــز األه ــد، مرك ــر التصعي ــة ومخاط ــوية الصعب ــن التس ــة بي األزم

للدراســات السياســية واالســتراتيجية، طـــ1، صـــ30، 29، 28.

هيــكل، محمــد حســنين، مدافــع آيــة هللا، دار الشــروق، طـــ7، 2006، . 2
صـ134.

ــام 1902م، . 3 ــن الع ــول م ــوم 24 ســبتمبر / أيل ــي ي ــة هللا الخمين ــد آي ول
وتوفــى فــي يــوم 3 يونيــو / حزيــران مــن العــام 1989م، وهــو رجــل 
ديــن شــيعي قــاد نضــاال ضــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي اســتمر قرابــة 
ــى  ــاح ف ــت بالنج ــاه وتكلل ــد الش ــورة ض ــاد الث ــا ق ــا ولم ــرين عام عش
العــام 1979م، حكــم إيــران منــذ ذلــك الوقــت وحتــى وفاتــه فــي العــام 
ــرة إرشــاده اهتمامــا  ــران شــهدت فــي فت 1989م، وبالرغــم مــن أن إي
بالتعليــم، إال أنــه لــم يهتــم بمراكــز صنــع القــرار ؛ النشــغاله فــي حــرب 
طويلــة مــع العــراق امتــدت لثمانــي ســنوات بيــن العــام 1980 وحتــى 

العــام 1988م. / جمــع الباحــث المعلومــات مــن مصــادر متفرقــة.

ــة . 4 ــى الساس ــن أده ــد م ــنجاني واح ــمي رفس ــر هاش ــي أكب ــس عل الرئي
اإليرانييــن ليــس فــي تاريــخ الجمهوريــة اإلســامية المعاصــر فحســب 
بــل علــى امتــداد التاريــخ السياســي إليــران علــى مــر العصــور، 
اســتطاع خــال فترتــي رئاســته )1989 ـ 1997( أن يصنــع لرئيــس 
ــا  ــة ووضع ــة مرموق ــة مكان ــة السياســة اإليراني ــي هيكلي ــة ف الجمهوري
معتبــرا. وقــاد رفســنجاني خطــة اقتصاديــة ناجحــة مكنــت إيــران مــن 
تخطــي أزمــات كبــرى، كمــا قــاد خطــة تنميــة موســعة وإعــادة إعمــار 
المناطــق المتضــررة مــن الحــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة. وارتبــط 
بعاقــة وثيقــة بآيــة هللا الخمينــي حتــى توفــي وكان الرجــل الثانــي بيــن 
ــد  ــي ويع ــي خامنئ ــة هللا عل ــي آي ــد الحال ــد المرش ــي بع ــال الخمين رج
أبــرز الشــخصيات السياســية التــي ال تــزال علــى قيــد الحيــاة فــي إيــران 
ــة اإلســامية  ــع الثانــي فــي تأســيس الجمهوري ــره كثيــرون الضل ويعتب
فــي إيــران، وهــو مــن مواليــد مدينــة رفســنجان التابعــة لمحافظــة 
ــام 1934م. ــن الع ــوم 25 أغســطس / آب م ــران ي ــي إي ــان جنوب كرم

الرئيــس محمــد خاتمــي أحــد أشــهر السياســيين اإليرانييــن فــي العصــر . 5
الحديــث، وهــو مــن مواليــد محافظــة يــزد وســط إيــران يــوم 29 
ــة  ــر الثقاف ــام 1943م، وشــغل منصــب وزي ــن الع ــول م ــبتمبر / أيل س
ــى رئاســة  ــم تول لمــدة عشــر ســنوات بيــن عامــي 1982 ـ 1992م، ث
ــة بنســبة 70% مــن أصــوات الناخبيــن  ــة اإلســامية اإليراني الجمهوري
فــي فترتيــن متتاليتيــن بيــن عامــي 2007 ـ 2005م، وهــو أول رئيــس 
إيرانــي يركــز فــي برنامجــه االنتخابــي علــى التعليــم والبحــث العلمــي، 

ــم الخارجــي. والحــوار مــع العال

ــى . 6 ــام 2003م، عل ــن الع ــون أول م ــمبر / كان ــوم 10 ديس ــاء ي ــم اللق ت
ــة  ــي اســتضافتها مدين ــات الت ــع المعلوم ــة مجتم هامــش اجتماعــات قم

ــرية. ــف السويس جني

ــة مــع دبلوماســي . 7 معلومــات ميدانيــة جمعهــا الباحــث مــن خــال مقابل
إيرانــي بمكتــب رعايــة المصالــح اإليرانيــة بالقاهــرة، كان علــى صلــة 
ــرة،  ــي القاه ــة ف ــت المقابل ــته. تم ــي رئاس ــي فترت ــي ف ــس خاتم بالرئي

ــر 2010م. نوفمب

أرشــيف . 8 فــي  الواقعــة  تلــك  تفاصيــل  إلــى  الرجــوع  يُمكــن 
التالــي: الرابــط  خــال  مــن  اللندنيــة  األوســط  الشــرق   صحيفــة 

http://goo.gl/3ZvCdw

كانــت اإلدارة األمريكيــة تعــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي بمثابــة . 9
شــرطي أمريــكا فــي المنطقــة، وأعطتــه صاحيــات واســعة بالمنطقــة 
وأعادتــه إلــى الســلطة بانقــاب مضــاد علــى رئيــس وزرائــه المنتخــب 
ــام 1953. / الباحــث. ــن الع ــي أغســطس م ــد مصــدق ف دســتوريا محم

12



ــة فــي . 10 ــدول دائمــة العضوي ــة أو دول )5 + 1( هــي ال السداســية الدولي
مجلــس األمــن )الواليــات المتحــدة األمريكيــة ـ روســيا ـ فرنســا ـ 
بريطانيــاـ  الصيــن( فضــا عــن ألمانيــا، ويشــار إلــى تلــك الــدول أحيانــا 
بصيغــة )3 + 3( أي الــدول الكبــرى )أمريــكا ـ روســيا ـ الصيــن( 
باإلضافــة إلــى الــدول العضــوة باالتحــاد األوروبــي )بريطانيــا ـ فرنســا 

ــا(. / الباحــث. ـ ألماني

رابــط المركــز علــى اإلنترنــت )رياســت جمهــورى مركــز بررســيهاى . 11
http://www.css.ir : )اســتراتژيک

ــوری . 12 ــردی رياســت جمه ــز بررســی های راهب ــف مرک ــدف ووظاي ه
http://www.css.ir/?page_id=2  : بــه شــرح زيــر می باشــد

ــوم . 13 ــس ي ــتاين موري ــل فالرش ــي إيمانوي ــاع األمريك ــم االجتم ــد عال ول
ــاته  ــاالت دراس ــم مج ــام 1930م، وتهت ــن الع ــول م ــبتمبر / أيل 28 س
بالعاقــات الدوليــة والبحــث االجتماعــي التاريخــي، وهــو أحــد محللــي 
نظريــة  تدشــينه  بعــد  نظرياتــه  واشــتهرت  الحديــث،  العالــم  نظــم 
ــور  ــى ظه ــي أدت إل ــاع« والت ــم االجتم ــي عل ــام ف ــج الع ــور النه »تط
نظريــة »النظــام العالمــي«، ومعنــى أن تســتضيف طهــران باحثــا بهــذا 
القــدر أن مركــز دراســات رئاســة الجمهوريــة اإليرانيــة لديــه ميزانيــة 
ضخمــة لإلنفــاق علــى اســتقدام الباحثيــن الدولييــن وأن المركــز يضــع 
العاقــات اإليرانيــة ـ األمريكيــة ضمــن األولويــات المهمــة فــي أوراق 

ــاته. / الباحــث. سياس

بــي . 14 بصيغــة  ملــف  فــي  النقاشــية  الحلقــة  وقائــع  المركــز  نشــر 
 : واإلنجليزيــة  الفارســية  باللغتيــن  الرابــط  هــذا  علــى  إف   دي 

http ://www.css.ir/?p=1254

ــای . 15 ــی ه ــز بررس ــتاين در مرک ــر اش ــور وال ــخنرانی پروفس ــن س مت
http ://www.css.ir/?p=1254     .اســتراتژيک رياســت جمهــوری

شــورای . 16 مجلــس  )پژوهش هــای  اإلنترنــت  علــى  المركــز  رابــط 
http://rc.majlis.ir/fa إســامی( 

ــة . 17 ــى درج ــل عل ــو حاص ــي وه ــم جال ــور كاظ ــز الدكت ــرأس المرك ي
الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة اإلمــام الصــادق فــى 
ــواب  ــس الن ــي مجل ــوا ف ــب عض ــران. وانتخ ــة طه ــة اإليراني العاصم
ــتان  ــة شهرس ــرة مدين ــام 2006م، عــن دائ ــن الع ــارا م ــي اعتب اإليران
شــاهرود، إحــدى مــدن محافظــة ســمنان، وفــي العــام 2009م، شــغل 
فــي مجلــس  الخارجيــة  العاقــات  باســم لجنــة  المتحــدث  منصــب 
ــورى  ــس الش ــات مجل ــز دراس ــا لمرك ــن رئيس ــل أن يعي ــورى، قب الش

اعتبــارا مــن عــام 2012م، وحتــى اآلن.

فــي التقويــم الشمســي اإليرانــي يمتــد العــام 1394 هـــ. ش. مــن مــارس . 18
/ آذار فــى العــام 2014 مياديــا إلــى مــارس / آذار فــي العــام 2015 

مياديــا. / الباحــث.

ــز . 19 ــع مرك ــن خــال موق ــن الدراســات م ــوع م ــذا الن ــة ه ــن مطالع يمك
مجلــس الشــورى للدراســات السياســية واالســتراتيجية )مطالعــات 
ســرمايه  هــای  فرصــت  شناســايی  بــرای  ســنجی  امــکان  پيــش 
ــع معدنــی(  گــذاری اســتان خراســان جنوبــی در بخــش معــدن وصناي

http://goo.gl/54q8dT

وبيــن . 20 سياســی  مطالعــات  )دفتــر  اإلنترنــت  علــى  المعهــد  رابــط 
إيــران(: إســامی  جمهــوری  خارجــه  امــور  وزارت   المللــی 

http://goo.gl/pmIq6s

21 .http://goo.gl/K9lImr كروه هاى مطالعاتى

رأيــُت هــذا اإلصــدار بمكتــب رعايــة مصالــح الجمهوريــة اإلســامية . 22
اإليرانيــة بالقاهــرة وأهدانــي الملحــق الثقافــي بالســفارة حجــة اإلســام 
محمــد حســن زمانــي نســخة منــه، وتحدثنــا حــول هــذا اإلصــدار 
بالتحديــد وأخبرنــي زمانــي أنــه أحــد وســائل إيــران إليصــال رســائلها 
إلــى دول وشــعوب العالــم. تــم اللقــاء فــي أبريــل مــن العــام 2009م / 

الباحــث.

تأسســت مجموعــة D8 فــي مدينــة اســطنبول التركيــة فــي العــام . 23
1997م. وتشــكل المجلــس الــوزاري لهــا فــي شــهر يوليــو / تمــوز مــن 
العــام 2008م، وهــي منظمــة دوليــة تضــم ثمانــي دول إســامية هــي 
ــا  ــا ـ تركي ــيا ـ ماليزي ــران ـ إندونيس ــتان ـ إي ــا ـ باكس ــر ـ نيجيري )مص
ــمة  ــار نس ــة ملي ــة قراب ــكان دول المنظم ــدد س ــغ ع ــادش(. ويبل ـ بنج
أي مــا يــوازي 14% مــن ســكان العالــم. وتهــدف المنظمــة إلــى تدعيــم 
ــدت  ــدول األعضــاء. وعق ــن ال ــة بي ــة واالجتماعي ــات االقتصادي العاق
ــة. وتضــم  ــة اســطنبول التركي ــي مدين ــى لمجموعــة D8 ف ــة األول القم
مجموعــة D8 ثمانيــة فــرق عمــل، تتولــى جمهوريــة إيــران اإلســامية 
والتكنولوجيــا.  والعلــوم  المعلومــات واالتصــاالت،  لجنتــي  رئاســة 
اصطــاح  إلــى   )D( حــرف  وهــو  المجموعــة  اختصــار  ويشــير 
ــاء  ــدول األعض ــدد ال ــى ع ــم 8 إل ــر والرق Development أي تطوي

ــث. ــة. / الباح بالمجموع

يــرأس المعهــد الدكتــور مصطفــى زهرانــي وهــو مــن مواليــد محافظــة . 24
إصفهــان وســط إيــران فــي العــام 1954م، وحاصــل علــى درجــة 
الدكتــوراه فــي العاقــات الدوليــة مــن جامعــة طهــران فــي العــام 
2002م، وكان قــد حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة 
تيكســاس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي العــام 1979م، فــي مجــال 
علــوم الكمبيوتــر. ولاطــاع علــى معلومــات إضافيــة عــن مديــر معهــد 
الدراســات السياســية والدوليــة بــوزارة الخارجيــة اإليرانيــة )مديــر کل 
ــي:  ــط التال ــال الراب ــن خ ــی( م ــن الملل ــی وبي ــات سياس ــر مطالع دفت

http://ipis.ir/index.aspx?siteid=2&pageid=460

رابــط المركــز علــى اإلنترنــت )مرکــز تحقيقــات اســتراتژيک مجمــع . 25
http://www.csr.ir  )تشــخيص مصلحــت نظــام

يتكــون مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام مــن 31 عضــوا ومــدة دورتــه . 26
5 ســنوات، وهــو أحــد أهــم األضــاع السياســية والدســتورية فــي النظام 
ــام 1984م،  ــي الع ــي ف ــة هللا الخمين ــه آي ــد أسس ــي. وق ــي الحال اإليران
ــة ــــ اإليرانيــة، وهــو مكــون مــن آيــات هللا  فــي فتــرة الحــرب العراقي
مــن أصحــاب االختصــاص لتقديــم المشــورة للمرشــد. ثــم أعيــد تشــكيله 
ــر / شــباط مــن العــام 1988م،  ــوم 6 فبراي ــي فــي ي ــاء الحال ــى البن عل
ــام  ــي الع ــا ف ــي جــرى االســتفتاء عليه ــات الدســتورية الت ــي التعدي وف
ــه  ــة عمل ــه وطريق ــن صاحيات ــادة )112( لتقني ــع الم ــم وض 1990 ت
ــار  ــع يخت ــه أن المجم ــك الصاحيات ــرز تل ــي وأب ــي الدســتور اإليران ف
فــي حالــة مــوت المرشــد األعلــى أو عجــزه عــن القيــام بمهامــه بقــرار 
مــن مجلــس الخبــراء، عضــوا مــن مجلــس القيــادة يتولــى مهــام المرشــد 
حتــى انتخــاب مرشــد جديــد، ووفقــا لهــذا الســبب يســتمد المجمــع أهميــة 

كبــرى فــي بنــاء الســلطات اإليرانيــة. / الباحــث.

ُولــد الدكتــور علــي أكبــر واليتــي بقريــة شــميرانات إحــدى قــرى . 27
ــام  ــن الع ــران م ــو / حزي ــوم 24 يوني ــران ي ــة طه ــة اإليراني العاصم
1945م، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي طــب األطفــال، 
ــة بالمناصــب الرفيعــة، إذ شــغل منصــب وزيــر  وســيرته الذاتيــة حافل
ــة فــي الفتــرة بيــن عامــي 1981 ـ 1997م، وهــي  ــة اإليراني الخارجي
أطــول فتــرة علــى اإلطــاق لوزيــر خارجيــة إيرانــي فــي المنصــب بعــد 
ــة هللا  ــورة اإلســامية، وبعدهــا مباشــرة شــغل منصــب مستشــار آي الث
خامنئــي للشــؤون الدوليــة، أي فــي الفتــرة مــن العــام 1997م، وحتــى 
اآلن، أي أن واليتــي يجيــد البقــاء فــي المناصــب الحساســة ويجيــد البقاء 
بالقــرب مــن رأس الســلطة اإليرانيــة. وكان واليتــي أبــرز المرشــحين 
ــف العــام 2013م، وبعــد نجــاح الرئيــس  لانتخابــات الرئاســية صي
ــه  ــى مكان ــى، تول ــة األول ــن الجول ــات م ــي االنتخاب ــي ف ــن روحان حس
رئاســة مركــز دراســات مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام اعتبــارا مــن 
يــوم 30 ديســمبر / كانــون أول مــن العــام 3013م وال يــزال علــى رأس 

ــى اآلن. / الباحــث. المركــز حت

مرکـــز تحقيقـــات استـراتـژيـــک بــا هــدف تدويــن وتنظيــم اســتراتژی . 28
http://goo.gl/FsAS7a  بــرای جمهــوری إســامی إيــران

مســعد، نيفيــن عبــد المنعــم )دكتــورة(، صنــع القــرار فــي إيــران . 29
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ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة، مرك ــة ـ اإليراني ــات العربي والعاق
طـــ1، 2001، صـــ9.

ــع . 30 ــي صن ــة ف ــران.. دراس ــم إي ــف تُحك ــم، » كي ــد العظي ــدران، عب الب
السياســات العامــة بعــد عــام 1989«، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 

طـ1، 2014، صـــ180،179.

رابــط موقــع المركــز علــى اإلنترنــت )مرکــز پژوهشــهای علمــی . 31
خاورميانــه(: اســتراتژيک  ومطالعاتــی 

http ://fa.cmess.ir/Home.aspx

حاليــا . 32 األوســط  للشــرق  االســتراتيجية  الدراســات  مرکــز  يتــرأس 
الدكتــور ســيد حســين موســوي، وهــو خبيــر ومحلــل سياســي وباحــث 
ــن  ــة عشــرة باحثي فــي شــؤون الشــرق األوســط. ويضــم المركــز قراب
مقيميــن فضــا عــن تســعة باحثيــن محاضريــن متعاونيــن مــن الخــارج، 
والافــت فــي هــذا المركــز أنــه يصــدر علــى اإلنترنــت بلغــات ثــاث 
ــن  ــه مطلوبي ــب باحثي ــا أن أغل ــة( كم ــة ـ العربي ــية ـ اإلنجليزي )الفارس
إعاميــا كخبــراء فــي وســائل اإلعــام والصحــف اإليرانيــة ويتحدثــون 

ــة. ــة ـ العربي ــات اإليراني بزخــم عــن العاق

ــد المفكــر والباحــث فولكــر بيرتيــس فــي مدينــة دويســبورغ إحــدى . 33 ول
مــدن واليــة هامبــورج األلمانيــة يــوم 16 مايــو / آذار مــن العــام 1958 
ــر  ــب مدي ــغل منص ــية. وش ــوم السياس ــاالت العل ــي مج ــتاذ ف ــو أس وه
المعهــد األلمانــي للشــؤون الدوليــة واألمنيــة )SWP( منــذ العــام 2005 

وحتــى اآلن. / الباحــث.

يمكــن مطالعــة تفاصيــل الجلســات علــى رابــط الموقــع )گزارشــی از . 34
 نــگاه اروپايــی – ايرانــی تحــوالت منطقــه در پرتــو مبــارزه بــا داعش( 

http://goo.gl/KwQ7tI

ــرخ . 35 ــا ن ــروش ارز ب ــل ف ــده اي از مح ــارد دالري ع ــود 15 ميلي » س
ــزات  ــران ومرتك ــد، » إي ــن أحم ــري، حس ــن العم ــا ع ــع«، نق مرج
ــز  ــة«، مرك ــورة والدول ــن الث ــران بي ــي إي ــرار السياســي ف ــوة.. الق الق

الجزيــرة للدراســات، الثاثــاء 16 أبريــل / نيســان 2013م.

فــي أعقــاب الثــورة أصــدر آيــة هللا الخمينــي مرســوما إرشــاديا باعتبــار . 36
ــن، وجــاء  ــاء الدي ــن وعلم ــوم وحــدة الجامعيي ــوم 18 ديســمبر هــو ي ي
ذلــك ضمــن سلســلة مــن القــرارات التــي تســتهدف وضــع المؤسســات 
الجامعيــة فــي وضــع يمكنهــا مــن تقديــم األفــكار إلــى الســلطات وصنــاع 
ــن  ــران م ــي إي ــم ف ــور(، التعلي ــان )دكت ــد هللا حس ــان، عب ــرار. حس الق
الثــورة إلــى الدولــة، طبعــة خاصــة، 2009، صـــ13، 101، بتصــرف.

حســان، عبــد هللا حســان، التعليــم فــي إيــران مــن الثــورة إلــى الدولــة، . 37
المصــدر الســابق، صـــ98.

1٤

مركـــز مســـتقل غـــر ربحـــي، يُِعـــّد 
واملســـتقبلية،  العلميـــة  األبحـــاث 
وتعزيزه  الوعـــي  صناعة  يف  ويســـاهم 
وإشـــاعته من خالل إقامـــة الفعاليات 
تكنولوجيا  عـــر  ونرشهـــا  والنـــدوات 
منه يف صناعة الوعي  االتصال، إســـهاماً 
وتعزيـــزه وإثـــراء التفكـــر املبني عى 

منهـــج علمي ســـليم



الرسالة
املســاهمة يف رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــر 

االســراتيجي يف املجتمعــات العربيــة

األهداف
اإلسهام يف نرش الوعي الثقايف.. 1
قضايــا . 2 تجــاه  ودوليــاً  إقليميــاً  العــام  الــرأي  قيــاس 

محــددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.. 3
مواكبــة املتغــرات العامليــة والعربيــة، مــن خــالل إعــداد . 4

األبحــاث وتقديــم االستشــارات.

الوسائل
ــر . 1 ــارات والتقاري ــاث واالستش ــات واألبح ــداد الدراس إع

ــة. ــة علمي ــق منهجي وف
ــة . 2 ــز واملؤسســات البحثي ــع املراك التواصــل والتنســيق م

ــة. ــة والعاملي العربي
ــل . 3 ــا يؤص ــة مب ــة املتنوع ــارات الفكري ــا التي ــاول قضاي تن

ــة. ــاركة الفاعل ــلمي، واملش ــش الس ــات التعاي لروري
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.. 4
رعاية الشباب الباحثن املتميزين. . 5

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يي: 

األبحاث والدراسات:   .1
ــث يقــوم املركــز عــى إعــداد الدراســات واألبحــاث  حي
ــز،  ــص املرك ــاالت تخص ــة يف مج ــة العلمي ــق املنهجي وف

وهــي:
الدراسات السياسية.  •

اإلســالمية  التيــارات  يف  املتخصصــة  الدراســات   •
. يــة لفكر وا

الدراسات الحضارية والتنموية.   •
دراسات الفكر اإلسالمي.   •

االستشارات وقياس الرأي:   .2
يســعى املركــز لتقديــم االستشــارات والحلــول يف مجاالت 
اهتــامم املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، وذلــك 

مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة 
واألحــداث السياســية واالجتامعيــة، بالتعــاون مــع كادر 

ــارات.   د امله ــدِّ علمــي ُمحــرف وُمتع
النرش:   .3

يســهم املركــز يف نــرش الدراســات واألبحــاث عــر وســائل 
النــرش املتنوعــة.

االصدارات
الحركة اإلسالمية رؤية نقدية. 1
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